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Apresentação 

Este livro resulta da articulação academico-cientifica coordenada pelo LABOR - 
Laboratório de Estudos do Trabalho e Qualificação Profissional da Universidade 
Federal do Ceará, em parceria com o NUPEP - Núcleo de Pesquisa em Educação 

Profissional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Esses 
grupos de pesquisa são vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Ceará – PPGE, e ao PROFEPT – Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional e Tecnológica do IFCE (Rede), já de algum tempo desen-
volvendo estudos, pesquisas, orientação, publicações e organização de eventos 
científicos em parceria, a partir da qual passaram a nuclear círculos de articulação 
interestaduais e regionais mais amplos.

Esta articulação de compartilhamento de estudos e pesquisas na área de 
Trabalho e Educação envolveu, além de professores e estudantes do programa 
de pós- graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, os pesquisa-
dores vinculados ao programa de pós graduação em Educação da Universidade 
Federal do Maranhão, ao programa de pós-graduação em Educação Profissional  
do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ao programa de pós-graduação em 
Educação da Universidade Federal do Piauí, ao programa de pós graduação em 
Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, e ao programa nacional do 
mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica. 

A interação entre esses pesquisadores, seus grupos de pesquisa e seus progra-
mas de pós-graduação tem como base a perspectiva crítico-social e emancipatória 
da Educação e sua relação com o desenvolvimento social, econômico, tecnológico, 
político e cultural do Brasil e do mundo. Desta forma, contemplou de forma geral a 
abordagem da Educação, situada como complexo social articulado com os demais 
complexos sociais (produção, trabalho, cultura, política etc), formando uma totali-
dade societária contraditória e conflituosa, concatenada como unidade, apesar do 
aparente estilhaçamento das formas sociais e de suas manifestações culturais. 

Nesta edição, sob a forma de livro coletânea, um dos eixos basilares se refere à 
formação humana integral. Nesse eixo, a escola e o sistema educacional são consi-
derados como ferramentas fundamentais no processo de construção e reprodução 
da sociedade, não somente disseminando o conhecimento sistematizado já cons-
truído mas, também, desenvolvendo novos saberes e questionando os existentes.  A 
Formação Humana Integral, como concepção educacional formativa, elabora o pro-
jeto de formação do ser humano trabalhador para além das limitações postas pelo 
projeto formativo burguês. Se o projeto burguês acena com a possibilidade, ainda 
que limitada, de formação diferenciada para a elite e um projeto subalterno e cas-
trador do desenvolvimento das classes trabalhadoras, a concepção de Formação 
Humana Integral supera, no sentido mais pleno da superação dialética (nega e vai 
além, incorporando o que supera), o modelo formativo capitalista. Essa perspectiva 
ampla, omnilateral, crítica e radicalmente humanizadora, se encontra expressa e 
desenvolvida como base analítica de vários dos artigos aqui apresentados.

Por outro lado, escola e sistemas educativos não são os únicos espaços de 
formação dos trabalhadores. Vários outros campos de atuação humana se 
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constituem em espaços formativos e, consequentemente, educativos. O fenômeno 
educativo é pensado nas pesquisas e estudos apresentados neste volumenuma 
perspectiva dialética, dessa forma,integrado ao processo de produção e repro-
dução social amplo. Assim sendo, a rigor, todas as instituições e práticas sociais 
sãocompreendidas como locus de processo educativo. Todo processo social e sua 
práticas desenvolve saberes e relações entre os trabalhadores e entre estes e as 
outras classes e instituições sociais. Este grande campo de estudos subsidia teó-
rica e empiricamente outra seção deste volume, sendo objeto e temática de vários 
textos apresentados.

Esta coletânea reflete igualmente, e de forma clara, deliberada, consciente e pro-
positiva, o momento histórico particularmente conflituoso vivido pela sociedade 
brasileira e latino-americana nos últimos cinco anos.Mais que apenas um período 
conflituoso, a crise do Bloco Histórico anterior, que evidenciava a emergência política 
dos movimentos sociais e populares, entre eles as classes trabalhadoras da cidade 
e do campo, permitiu a emergência da alternativa reacionária. O conservadorismo 
das elites sociais foi tensionado por ação política e pela propaganda financiada por 
grupos plutocráticos da direita dos EUA e do Brasil, massificada pela mídia e pelas 
redes sociais digitais, engendrando a ascensão de uma direita de cunho fascista. 
Esse fascismo tupiniquim, não apenas brasileiro, mas latino-americano e, até, mun-
dializado, tem levado ao poder político facções marginais que, pouco tempo atrás, 
não se supunha plausíveis. Com essa emergência reacionária ficou evidenciada a 
permanência (realimentada, induzida e propagada) do racismo, da misoginia, da into-
lerância quanto à opções de gênero, de sexualidade, de credo religioso, entre outras 
questões importantes. O estudo e crítica desse fenômeno, em algumas de suas 
manifestações, compõe outro grupo de textos apresentados nesse volume.

Os estudos representados nesses textos destacam o processo educativo, em 
geral, e a escola entre outros espaços, instituições e processos sociais como cam-
pos de resistência ao controle sobre o saber, ao cerceamento ideológico destilador 
de ódio e intolerância que ganhou evidência nos últimos anos, e contra o qual se faz 
necessário resistir. O presente livro-coletânea, assim, assume seu caráter militante 
e engajado, como condição fundante e necessária a uma educação verdadeira-
mente emancipatória e voltada ao desenvolvimento pleno do ser humano, o que 
implica a necessária crítica a tudo aquilo que obstaculize ou combata o projeto de 
desenvolvimento integral dos potenciais humanizadores de cada grupo social ou 
classe, com sua cultura e suas particularidades.

A clara referência aos fundamentos da pedagogia Freireana exerce, no âmbito 
desta produção acadêmica, uma função simbólica congregadora e contestadora, ao 
mesmo tempo. Grande parte dos trabalhos apresentados referendou essa escolha, 
tanto explícita quanto implicitamente. Essa opção partiu tanto da natural influên-
cia dos estudos voltados para temáticas concernentes diretamente ao escopo da 
pedagogia libertadora, com ramificações no campo da educação dos movimentos 
sociais e populares e da educação e formação dos trabalhadores rurais, mormente 
atraves do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), quanto da 
influência que a obra magistral de nosso Patrono da Educação Brasileira exerce 
sobre questões variadas da pedagogia escolar como não escolar. 
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Por outro lado, a contestação ideológica e política perpetrada pelos movimentos 
políticos de direita ao ícone Paulo Freire, símbolo maior da educação como processo 
de emancipação social no Brasil, proporcionou a rearticulação dos educadores em 
torno dos referenciais progressistas, tanto freireanos quanto de vários campos do 
marxismo, de concepções libertárias e outras de cunho alternativo à sociabilidade 
capitalista. Paulo Freire tornou-se símbolo dos progressistas, mais ainda do que já 
fora anteriormente, guindado à frente da luta e do movimento de resistência à maré 
reacionária. Esse elemento também está expresso nessa obra, como esteve mani-
festo em vários eventos da educação brasileira ao longo dos últimos anos.

A Educação Emancipatória enseja ainda análises acerca da formação humana e 
de suas expressões e manifestações em campos sociais como o trabalho, o desen-
volvimento econômico-social e cultural, o direito,a psicologia do trabalho, estudos 
sociológicos gerais e de sociologia do trabalho, bem como daa áreas de serviço social 
e de políticas públicas. A coletânea também incorpora essas produções analíticas 
variadas, assumindo um cunho multidisciplinar e plural, permitindo um apanhado 
rico da complexidade dos processos sociais em curso no país e no mundo.

Este e-book mostra a pujança dos pesquisadores dessas áreas de estudo devo-
tadas às questões humanas e sociais numa perspectiva crítica. Dessa maneira, os 
trabalhos condensados nessa coletânea refletem todos, cada um em sua área de 
pesquisa ou objeto específico de estudo, a defesa de um processo educativo que 
objetive a formação humana integral e a necessária ruptura com o modo de produ-
ção atual e seu caráter reificador e alienante. 

Assim, essa coletânea apresenta inegável valor científico e acadêmico. Suas 
temáticas e objetos específicos são múltiplos, gerando uma totalidade complexa de 
enfoque multidisciplinarsobre a perspectiva unificada pela referência teórica (con-
quanto não monolítica) dos pesquisadores autores. Representam, igualmente, o 
necessário intercâmbio acadêmico mediante diálogos e textos produzidos conjunta-
mente pelos pesquisadores de diversos grupos de pesquisa.

Não de menor importância, é necessário ressaltar que uma parcela majoritária 
dos textos aqui publicados é proveniente de pesquisas financiadas pelas instâncias 
científicas e acadêmicas de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e 
à inovação aplicada. Sob a forma de financiamento estrutural, financiamento de 
itens de consumo ou financiamento sob a forma de bolsas de pesquisa e iniciação 
científica, os editores querem evidenciar o apoio institucional necessário à perma-
nência e bom desenvolvimento da pesquisa acadêmica livre, especificamente mais 
necessário para as áreas de interesse social, mormente quando críticas aos inte-
resses mercantis das instituições capitalistas.

Por fim, os organizadores dessa coletânea colocam à disposição do público da 
pós-graduação e graduação e demais trabalhadores uma vasta contribuição aca-
dêmica, fomentando e estimulando debates. A expectativa é de que seja tornado 
em alimento concreto das lutas dos trabalhadores e setores subalternos e opri-
midos, educadores, estudantes e pesquisadores, contribuindo efetivamente para 
o desenvolvimento da educação nacional como ferramenta de transformação da 
sociedade, como advogava Paulo Freire.
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RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE 
O NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS TRABALHADORES DA 
REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DE UBERABA 
SOBRE OS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

RELACIONADOS AO TRABALHO

Gabriela Souza Faria1 | Maria Emília Arruda Favarin2

Jéssica Carvalho Lima3 | Luana Rodrigues Rosseto Felipe4 

Isabel Aparecida Porcatti de Walsh5

Introdução

O trabalho representa uma dimensão fundamental na estruturação do 
homem e da sociedade, no entanto, no que se refere ao desenvolvi-
mento de suas capacidades como a garantia das condições materiais 

de sobrevivência, tem provocado sofrimentos, adoecimentos e morte, ao 
longo do tempo, uma vez que os trabalhadores estão expostos à riscos físi-
cos, químicos, ergonômicos, psicossociais e/ou biológicos, podendo resultar 
em doenças e agravos ocupacionais (CAVALCANTE et al., 2014).

O adoecimento e morte relacionados ao trabalho tem consequência direta 
das atividades profissionais exercidas, ou pelas condições adversas em que 
seu trabalho foi realizado. Com isso, há um impacto do trabalho sobre o 
perfil de morbimortalidade dos trabalhadores, contribuindo, de forma direta 
para os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, e indiretamente 
nas doenças relacionadas ao trabalho (CAVALCANTE et al., 2014).

1 Mestranda do Curso de Fisioterpia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 
 E-mail: gabrielasf26@hotmail.com;
2 Graduada pelo Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 
 E-mail: maria.favarin@hotmail.com;
3 Mestranda do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 
 E-mail: jcarvalho.fisio.uftm@hotmail.com;
4 Mestranda do Curso de Fisioterpia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM. 
 E-mail: luanafisioterapiauftm@gmail.com;
5 Professor orientador: Doutora, Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFTM. 
 E-mail: isabelpwalsh@gmail.com. 



38
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Estima-se que no Brasil ocorram 390 mil acidentes de trabalho por ano, 
sete a oito mortes por dia e 12 mil pessoas incapacitadas permanentemente 
para o trabalho. De acordo com esses dados é importante pesquisar e ana-
lisar como essa situação poderia ser evitada ou minimizada (OMS, 2014). 
No entanto, as informações não são precisas e os agravos relacionados ao 
trabalho constituem graves problemas de Saúde Pública.

As informações escassas sobre a realidade de saúde dos trabalhadores 
comprometem as prioridades para as políticas públicas, o planejamento e 
a implementação das ações nessa área, privando a sociedade de subsídios 
importantes para a melhoria das condições de vida e trabalho. No sistema 
de informação de saúde, ressalta-se o evidente sub-registro de agravos 
relacionados ao trabalho, devido ao número muito baixo quando comparado 
com países desenvolvidos (CAVALCANTE et al. 2014).

O conhecimento desses agravos relacionados ao trabalho tem impor-
tância fundamental nas atividades de vigilância em saúde, fornecendo 
subsídios para suas causas, indicando os riscos aos quais os trabalhadores 
estão sujeitos, contribuindo para a identificação epidemiológica, favore-
cendo o planejamento da saúde, as prioridades de intervenção e a avaliação 
do impacto das intervenções (CAVALCANTE et al., 2014).

Profissionais de saúde ou qualquer cidadão devem registrar doenças 
e/ou agravos à autoridade sanitária, desde 28 de abril de 2004 quando foi 
publicada a portaria nº777/GM que define os agravos de notificação com-
pulsória (NC) relacionados ao trabalho, para fins de adoção das medidas de 
intervenção pertinentes. No entanto, estudos revelam que tanto os profis-
sionais, quanto os estudantes dos cursos de graduação da área de saúde 
tem demonstrado pouco conhecimento acerca do tema, comprometendo as 
investigações do Ministério da Saúde e o controle destes agravos (da SILVA 
et al., 2014).

Neste sentido, cabe ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST), entre outras atribuições, a capacitação na rede de saúde referente 
a Saúde do Trabalhador, para que os profissionais sejam capazes de captar 
e disponibilizar dados, por meio da NC. Essas notificações são registra-
das no Departamento de Vigilância Epidemiológica e passam a constar no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da 
Saúde. Todo este processo é importante para que se tenha um diagnóstico 
da saúde do trabalhador e das doenças relacionadas ao trabalho.

Assim, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), por meio do 
curso de Fisioterapia, em parceria com o CEREST Uberaba, têm entre as 
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atividades do estágio curricular supervisionado em Saúde do Trabalhador 
e Ergonomia, a capacitação dos trabalhadores dos profissionais da Rede 
Municipal de Atenção à Saúde de Uberaba (RMASU) sobre os agravos de 
NC.

No entanto, é importante que se possa avaliar os resultados dessa capa-
citação. Uma das formas de avaliação é o aumento de doenças notificadas. 
No entanto, para que isso aconteça é necessário saber se houve efetiva-
mente aquisição de conhecimento dos profissionais sobre o tema, após a 
capacitação.

Desta maneira, esse estudo se justifica, uma vez que seus resultados 
poderão trazer subsídios para mudança ou incremento das ações que levem 
a eficácia da proposta e, consequentemente, o aumento das notificações.

Esse projeto teve como objetivo avaliar os resultados de uma intervenção 
educativa no nível de conhecimento dos trabalhadores da Rede Municipal de 
Atenção à Saúde (RMASU) de Uberaba/Minas Gerais sobre os agravos de 
NC relacionados ao trabalho.

Metodologia (ou materiais e métodos)

Pesquisa de natureza experimental, quantitativa, descritiva e longi-
tudinal. Os participantes da RMASU receberam as informações sobre o 
objetivo do estudo e os procedimentos da pesquisa, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

A pesquisa ocorreu nas unidades de saúde da RMASU da cidade de 
Uberaba/MG, sendo elas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Matriciais de Saúde (UMS), 
em Uberaba-MG.

Profissionais da RMASU do município de Uberaba-MG, sem restrição de 
gênero, idade, tempo de serviço, escolaridade e função. Estes foram convi-
dados a participar do estudo. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) (Apêndice A) foi lido e foram esclarecidas eventuais dúvidas. Os que 
concordaram com os termos descritos assinaram o TCLE. A privacidade 
e liberdade de decisão dos participantes foram asseguradas. O TCLE foi 
impresso em duas vias, de forma que o sujeito da pesquisa e o pesquisador 
tiveram a sua cópia.

Foi aplicado um questionário simples, pré e pós capacitação (Apêndice 
B), elaborado pelos autores, de múltiplas escolhas e outras com justificati-
vas, baseado na Portaria nº 204, que define a Lista Nacional de Notificação 
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Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços 
de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do 
anexo, e dá outras providências (BRASIL, 2016).

Os profissionais do CEREST entraram em contato com os gerentes das 
unidades de saúde para agendamento da capacitação no local.

A intervenção educativa teve duração média de uma a duas horas, por 
meio de conteúdo informativo e esclarecimento de dúvidas.

Antes do início da intervenção, os trabalhadores responderam ao questio-
nário pré capacitação visando avaliar os conhecimentos prévios em relação 
ao tema. Ao final da atividade, responderam novamente ao mesmo questio-
nário, com a finalidade de averiguar a eficácia da intervenção educativa.

As Análises descritivas são apresentadas por meio de frequência, por-
centagem, média, e desvio-padrão. As comparações entre os resultados 
antes e após a capacitação foram realizadas pelo teste de qui-quadrado, 
com nível de significância de 5%.

Desenvolvimento

Em 1990 a Saúde do Trabalhador começou a ser inserida nas ações do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Confere-se à Direção Nacional do SUS a 
responsabilidade de coordenar a política de saúde do trabalhador, através da 
Lei Orgânica da Saúde (LOS, nº 8080, artigo 6º).

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) demonstraram 
que 2,02 milhões de pessoas são vítimas fatais a cada ano devido a enfer-
midades relacionadas com o trabalho; 321.000 pessoas morrem a cada 
ano como consequência de acidentes no trabalho; 160 milhões de pessoas 
sofrem de doenças não letais relacionadas com o trabalho e 317 milhões de 
acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano. Isto significa que a cada 
15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou doenças relacionadas 
com o trabalho e 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral.

As doenças do trabalho são um conjunto de danos ou agravos que aco-
metem a saúde dos trabalhadores, causados por fatores de risco oriundos 
dos locais de trabalho. A manifestação de forma lenta, podendo demorar 
anos para se manifestar, dificultando a investigação de uma doença rela-
cionada ao trabalho. As doenças procedentes de contaminação acidental 
no trabalho e as doenças endêmicas quando contraídas por exposição ou 
contato direto, também são consideradas (BRASIL, 2001).
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Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014) demonstraram 
que 2,02 milhões de pessoas são vítimas fatais a cada ano devido a enfer-
midades relacionadas com o trabalho; 321.000 pessoas morrem a cada 
ano como consequência de acidentes no trabalho; 160 milhões de pessoas 
sofrem de doenças não letais relacionadas com o trabalho e 317 milhões de 
acidentes laborais não mortais ocorrem a cada ano. Isto significa que a cada 
15 segundos, um trabalhador morre de acidentes ou doenças relacionadas 
com o trabalho e 115 trabalhadores sofrem um acidente laboral.

As doenças do trabalho são um conjunto de danos ou agravos que aco-
metem a saúde dos trabalhadores, causados por fatores de risco oriundos 
dos locais de trabalho. A manifestação de forma lenta, podendo demorar 
anos para se manifestar, dificultando a investigação de uma doença rela-
cionada ao trabalho. As doenças procedentes de contaminação acidental 
no trabalho e as doenças endêmicas quando contraídas por exposição ou 
contato direto, também são consideradas (BRASIL, 2001).

As notificações são registradas no Departamento de Vigilância 
Epidemiológica e são encontradas no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde. Essas informações são impor-
tante para que Uberaba e microrregião tenham uma base sobre a saúde do 
trabalhador e das doenças relacionadas ao trabalho (CEREST, Uberaba).

Resultados e discussão

Participaram 69 trabalhadores, sendo 64 (92,8%) mulheres, com idades 
entre 23 e 61anos (M= 40,59± 10,1 anos). As características da população de 
estudo segundo aspectos demográficos, de formação e profissionais.

As características sociodemográficas dos participantes relacionadas ao 
sexo: Masculino 5(7,2%) e Feminino 64(92,8%), quanto ao estado civil em 
União Estável 34(49,3%), Sem União Estável 18(26,1%), Não responderam 
17(24,6%), para a escolaridade com 1º grau 1(1,4%), 2º grau 28(40,6%), 3º 
grau 28(40,6) e não responderam 12(17,4), em relação as profissões temos 
Agente Comunitário de Saúde 34(49,3%), Enfermeiro 10(14,5%), Dentista 
5(7,2%), Psicólogo 3(4,4%), Auxiliar de Saúde 3(4,4%), Terapeuta Ocupacional 
3(4,4%), Fisioterapeuta 3(4,4%) e Estudante 3(4,4%), tendo como Média e (± 
Desvio Padrão) para Idade de 40,59±10,1 anos, com tempo de trabalho nesta 
profissão de 9.80±9.4 anos e tempo de trabalho neste local de 4.28±5.5 anos.

Em relação aos conhecimentos antes e após a intervenção. Observa-se 
que todas as questões apresentaram valores estatisticamente significativos 
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(p<0,05), indicando que a intervenção educativa levou ao aumento do nível 
de conhecimento dos profissionais da RMASU, sendo: Você sabe o que é 
Notificação Compulsória? Para pré-capacitação N(%), foram encontra-
dos: Não 28(41), Sim, mas tem algumas dúvidas 22(32%), Sim 19(27%) e 
Pós-capacitação: Não 0(0%), Sim, mas tem algumas dúvidas 6(9%) e Sim 
63(91%). Você sabe quais doenças devem ser notificadas pela Unidade de 
Saúde quando ocorrem? Pré-capacitação: Não 14(20%) e Sim 55(80%) e 
Pós-capacitação: Não 0(0%) e Sim 69(100%). Quem pode notificar essas 
doenças? Pré-capacitação: Enfermeiro; Médico; Enfermeiro e/ou Médico 
38(55,1%); Qualquer profissional da área da saúde 26(44,1%) e Não soube/
Não respondeu 5(8,5%) e Pós capacitação: Enfermeiro; Médico; Enfermeiro 
e/ou Médico 4(5,8%); Qualquer profissional da área da saúde 65(94,2%) e Não 
soube/Não respondeu 0(0%). Você sabe se existem doenças que acontecem 
em função do trabalho que o indivíduo realiza que devem ser notificadas? 
Pré-capacitação: Não 11(15,9%), Sim mas tem algumas dúvidas 35(50,7%) 
e Sim 23(33,4%) e Pós-capacitação: Não 1(1,4%), Sim mas tem algu-
mas dúvidas 4(5,8%) e Sim 64(92,8%). Assinale a alternativa correta sobre 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e os agravos de notificação 
compulsória relacionados ao trabalho. Pré-capacitação: A CAT só é feita para 
trabalhador com carteira assinada, já as Notificações são feitas para todos 
os trabalhadores (com ou sem carteira assinada) 35(50,7%), Ambas são fei-
tas somente para trabalhadores formais 15(21,7%) e Não soube 19(27,6%) e 
Pós-capacitação: A CAT só é feita para trabalhador com carteira assinada, já 
as Notificações são feitas para todos os trabalhadores (com ou sem carteira 
assinada) 61(88,4%), Ambas são feitas somente para trabalhadores formais 
6(8,7%) e Não soube 2(2,9%). Conhece o Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST), Pré-capacitação: Não 38(55,1%), Sim 30(43,5%) 
e Não soube/não respondeu 1(1,4%). Po´s-capacitação: Não 8(11,6%), Sim 
60(87%) e Não soube/não respondeu 1(1,4%). Quais são os trabalhadores 
atendidos pelo CEREST. Pré-capacitação: Somente trabalhadores formais 
dos setores públicos e privados 8(11,6%), Todos os trabalhadores 35(50,7%) 
e Não soube/Não respondeu 26(37,7%) e Pós-capacitação: Somente tra-
balhadores formais dos setores públicos e privados 7(10,1%), Todos os 
trabalhadores 59(85,5%) e Não soube/Não respondeu 3(4,4%). Tem alguma 
dúvida com relação aos acidentes e/ou doenças ocasionadas pelo trabalho. 
Pré-capacitação: Não 31(44,9%), Sim 36(51,2%) e Não respondeu 2(2,9%). 
Pós-capacitação: Não 4(5,8%), Sim 65(94,2%) e Não respondeu 0(0%), com 



43
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

p<0,01 para todas as perguntas na realização do teste de Qui quadrado de 
Person.

A notificação em sistemas de vigilância em saúde é essencial para a 
monitorização adequada de atividades de prevenção e controle de doenças. 
Assim, o registro das doenças e/ou agravos deve ser feita à autoridade sani-
tária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fins de adoção 
das medidas de intervenção pertinentes (SILVA; de OLIVEIRA, 2014).

No Brasil, no sistema de informação em saúde, ressalta-se o evidente 
sub-registro de agravos relacionados ao trabalho, uma vez que seu número é 
muito baixo quando comparado ao de países desenvolvidos (BRASIL, 2004), 
tornando-se grave problema de Saúde Pública. As informações escassas 
sobre a realidade de saúde dos trabalhadores comprometem as prioridades 
para as políticas públicas, o planejamento e a implementação das ações de 
Saúde do Trabalhador, privando a sociedade de subsídios importantes para 
a melhoria das condições de vida e trabalho (CAVALCANTE ET AL., 2014).

Durante a formação acadêmica dos profissionais da área da saúde, a 
maneira como a informação e o conhecimento acerca das NC é transmitida 
não é feita de forma similar, seja pelas diferenças nas grades curriculares, 
seja pelo fato de que ainda há um pensamento por parte da população em 
geral e dos próprios profissionais de que a responsabilidade pela identifica-
ção e investigação destas doenças é uma atribuição exclusiva do médico 
(NUNES, 2005).

Assim, a qualificação dos profissionais da saúde é importante, para que 
execute práticas que favoreçam intervenções mais direcionadas e desta 
maneira, atuar com eficácia e de forma resolutiva.

Quanto ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), considerando-o como 
peça fundamental para o sistema de saúde, a capacitação destinada a esses 
atores é insuficiente e deficitária, não os preparando devidamente para atuar 
nos problemas que deparam durante o exercício de seu trabalho (CARDOSO, 
2011), sendo notória a necessidade de investir cada vez mais na capacita-
ção desses profissionais, a fim de proporcionar maior eficiência nas funções 
de promoção da saúde e prevenção de agravos na comunidade adstrita pela 
UBS (MUSSE, 2015).

O presente estudo também identificou os resultados significativos para 
todas as questões analisadas antes e após a capacitação. Tal resultado 
fortalece as evidências quanto à necessidade de reunir esforços no sen-
tido de sensibilizar os profissionais de saúde sobre o papel da informação 
na busca da qualidade da atenção à saúde e melhoria das condições de 
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saúde da população, sendo fundamental a capacitação dos profissionais de 
saúde acerca da importância da qualidade da informação e a necessidade 
de trabalho para conscientização e sensibilização dos profissionais sobre a 
importância e a responsabilidade da NC. A informação de qualidade

extremamente relevante para subsidiar a tomada de decisão, tanto no 
nível local quanto no central, pois ela permitirá aos gestores diagnosticar 
de forma fidedigna as necessidades de saúde da população, corroborando 
assim para se atingir os princípios do SUS de integralidade, equidade e 
universalidade.

Considerações finais

O presente estudo identificou os resultados significativos para todas as 
questões analisadas antes e após a capacitação, indicando o aumento do 
nível de conhecimento dos Trabalhadores da RMASU em relação aos agra-
vos de NC relacionados ao trabalho.

Diante dos resultados obtidos, torna-se necessário o investimento em 
estratégias de capacitação sobre as NC, a fim de corrigir e consolidar o 
conhecimento sobre os conceitos e diretrizes do processo de notificação, 
além da responsabilidade ética e legal associada ao tema, contribuindo 
desta forma para a melhoria das ações de Vigilância em Saúde.

Palavras-chave: Notificação compulsória, Saúde do trabalhador, 
Capacitação em serviço.
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O ENSINO DA GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS  
DO ENSINO FUNDAMENTAL: RECURSOS 

PEDAGÓGICOS ADAPTADOS

Rafaela Gomes Silva1 | Cicera Cosmo de Souza2

Introdução

Nos anos iniciais do ensino fundamental, campo de atuação do peda-
gogo, há uma vasta demanda de conteúdos e disciplinas lecionadas 
por este profissional, sendo necessário uma formação ampla e poli-

valente. Porém, o que ocorre em diversos casos é a supervalorização de 
algumas disciplinas em detrimento de outras, tendo em consideração que 
há avaliações externas voltadas para as disciplinas de português e matemá-
tica, desconsiderando as demais.

Estudos recentes mostram que o ensino da geografia nos anos iniciais 
é de suma importância para a formação destas crianças, pois é nessa fase 
que elas aprenderão conceitos que são a base para conhecimentos futuros.

O presente trabalho é fruto de uma experiência vivenciada na disciplina 
Didática da Geografia nas Series Iniciais do Ensino Fundamental, regular do 
curso de pedagogia -URCA. A proposta dada pela professora foi a criação 
de um projeto relacionado aos conteúdos trabalhados na referida disciplina. 
Dessa forma, a turma ficou livre para escolher sua temática.

Tendo em consideração que na contemporaneidade há uma grande 
necessidade de pesquisar acerca da Educação Especial, decidimos realizar 
um projeto voltado para a inclusão de alunos com cegueira ou baixa visão: 

1 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri - URCA. 
 E-mail: rg101197@gmail.com.
2 Professora orientadora: graduada em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri (2012), es-

pecialista em Educação a Distância pela Universidade Estadual do Ceará (2018) e mestrado em 
Educação pela Universidade Federal da Paraíba (2018), professora substituta do departamento de 
educação da Universiodade Regional do Cariri – URCA. 

 E-mail: cosmocicera@gmail.com.
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um mapa tátil, que seria construído pela própria turma, dessa forma, todas 
as crianças poderiam realizar a atividade com autonomia, mediados pela 
professora.

Temos como objetivo geral contribuir para as pesquisas na área da inclu-
são, visto que em nossa formação tivemos a oportunidade de participar de 
mostras de materiais pedagógicos adaptados, onde pudemos perceber que é 
possível promover a inclusão na sala de aula com recursos simples. Nossos 
objetivos específicos são: 1. Descrever a importância do ensino da geografia 
nos anos iniciais do ensino fundamental; 2. Exemplificar a construção de um 
material pedagógico adaptado; 3. Promover um questionamento acerca da 
inclusão na sala de aula.

Dessa forma, neste trabalho apresentamos um passo-a-passo da cons-
trução do mapa tátil, com materiais que temos na nossa casa, podendo ser 
realizado em sala, mesmo que a escola não disponha de muitos recursos.

Metodologia (ou materiais e métodos)

Os caminhos metodológicos que tomamos como base para a constru-
ção deste trabalho foram, de início, uma pesquisa bibliográfica, com leitura 
dos textos em sala e discussões promovidas pela professora. Em seguida, 
realizamos um esboço do que seria o projeto, idealizando a turma que reali-
zaríamos – 3º ano do ensino fundamental, e os conteúdos – alfabetização 
cartográfica, orientação, redução e ampliação e construção de legendas.

Desenvolvimento

A geografia é uma ciência responsável pelo estudo do espaço e das 
relações humanas com esse espaço, sendo dividida em geografia física, 
regional e humana. A geografia física estuda o relevo terrestre e a inter-
venção humana sobre ele, a geografia regional vem de estudos geográfico 
regionais e a geografia humana parte de estudos sobre a produção humana 
no espaço, como por exemplo as atividades econômicas nos espaços rurais 
e urbanos. A geografia como disciplina integrante das ciências humanas, 
tem como objetivo uma formação ética e cidadã:

As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma forma-
ção ética, elemento fundamental para a formação das novas 
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gerações, auxiliando os alunos a construir um sentido de res-
ponsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao 
ambiente e à própria coletividade; o fortalecimento de valores 
sociais, tais como a solidariedade, a participação e o protago-
nismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a preocupação 
com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas 
cultivar a formação de alunos intelectualmente autônomos, 
com capacidade de articular categorias de pensamento histó-
rico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as 
experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na diver-
sidade de pontos de vista. (BRASIL, 2018, p. 354).

Por conseguinte, devemos compreender a importância do ensino da 
geografia desde os anos iniciais do ensino fundamental: “Refletir sobre as 
possibilidades que representa, no processo de alfabetização, o ensino da 
geografia, passa a ser importante para quem quer pensar, entender e propor 
a geografia como um componente curricular significativo.” (CALLAI, 2005, p. 
229). Compreendemos que a geografia tem como foco formar um cidadão 
ativo, crítico, capaz de pensar a sua prática, modifica-la, agir criticamente:

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da 
Educação Básica: desenvolver o pensamento espacial, estimu-
lando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o 
mundo em permanente transformação e relacionando com-
ponentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário 
assegurar a apropriação de conceitos para o domínio do conheci-
mento fatual (com destaque para os acontecimentos que podem 
ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para o 
exercício da cidadania. (BRASIL, 2018, p. 360).

Dentro dessa perspectiva temos a cartografia como uma ciência res-
ponsável pelas representações gráficas do espaço. Dessa forma, nos anos 
iniciais do ensino fundamental temos a alfabetização cartográfica, onde os 
alunos aprenderão conceitos chave para o desenvolvimento destes conhe-
cimentos, “Uma das formar possíveis de ler o espaço é por meio de mapas, 
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que são a representação cartográfica de um determinado espaço.” (CALLAI, 
2005, p. 244).

Justificamos a alfabetização cartográfica pois: “Uma vez que uma 
linguagem exprime, através do emprego de um sistema de signos, um pen-
samento e um desejo de comunicação com outrem, a cartografia pode, 
legitimamente, ser considerada como uma linguagem.” (JOLY, 2004, p. 13).

Assim sendo, “[...] é [...] necessário saber quais as habilidades básicas 
para a análise geográfica. A respeito desse aspecto, deve-se considerar que 
existe uma linguagem específica, que consideramos demandar uma alfa-
betização cartográfica.” (CALLAI, 2005, p. 241). À vista disto, a construção 
de mapas em sala de aula se torna um grande recurso pedagógico para o 
desenvolvimento de conceitos como: escala, orientação e outros:

É, inclusive, de comum entendimento que terá melhores condi-
ções para ler o mapa aquele que sabe fazer o mapa. Desenhar 
trajetos, percursos, plantas da sala de aula, da casa, do pátio da 
escola pode ser o início do trabalho do aluno com as formas de 
representação do espaço. (CALLAI, 2005, p. 244).

Nos anos iniciais do ensino fundamental é necessário que o pedagogo 
consiga perpassar pelas várias áreas do conhecimento, de forma que os 
alunos compreendam conceitos que são a base para aprendizagens futu-
ras. Para que esse estudo se concretize é necessário o uso de materiais 
pedagógicos concretos, pois assim partindo do concreto chegaremos aos 
conhecimentos abstratos. No ensino da geografia não é diferente, visto que:

Aprender a observar, descrever, comparar, estabelecer relações, 
e correlações, tirar conclusões, fazer sínteses são habilidades 
necessárias para a vida cotidiana. Por intermédio da geografia, 
que encaminhe a estudar, conhecer e representar os espaços 
vividos, essas habilidades poderão ser desencadeadas. Mas 
sempre como caminhos, como instrumentos para dar conta de 
algo maior. (CALLAI, 2005, p. 245).
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Compreendemos também que na atualidade há uma grande demanda 
de crianças com alguma deficiência nas escolas, e isso é uma grande vitória 
para a educação, mas requer dos profissionais envolvidos uma preparação 
grande. Logo, um dos grandes desafios da atualidade é exatamente ensinar 
àqueles alunos com alguma deficiência, a educação inclusiva:

[...] a Educação Inclusiva está sendo proposta como o caminho 
mais adequado para formar e educar todas as crianças, tanto do 
ponto de vista psicopedagógico como do social e econômico. 
Incluir a criança cega na escola não significa apenas colocá-la 
em uma classe junto com todas as outras crianças. É preciso 
integrá-la, garantindo-lhe seus direitos e deveres de ser como é, 
aceitando suas dificuldades, compreendendo suas necessidades 
e capacidades, corrigindo seus erros e encaminhando o desen-
volvimento de sua potencialidade. (AMORIM; ALVES, 2008, p. 9).

Dessa forma, este trabalho apresenta uma proposta de construção ativa 
onde podem ser inclusas crianças com deficiência visual: cegueira ou baixa 
visão.

Resultados e discussão

Para o desenvolvimento do projeto, temos como ponto de partida uma 
pequena sequência didática. O(a) professor(a) deve explicar o que será feito 
em sala e quais materiais serão utilizados. Optamos por um mapa genéri-
co,que: “[...] não possuem uma finalidade específica, servindo basicamente 
para efeitos ilustrativos.” (FITZ, 2008, p. 28).

A criança cega ou com baixa visão não nasce com seus sentidos do tato 
e do olfato mais aguçados, pelo contrário:

A criança que nasce cega não conta com nenhum privilégio espe-
cífico quanto ao tato e à audição. Ela vai precisar ser auxiliada 
para organizar seus sentidos e conseguir compreender as infor-
mações que recebe através dos mesmos. As experiências e as 
práticas lhe garantirão o refinamento necessário para um bom 
relacionamento com o mundo. (AMORIM; ALVES, 2008, p. 16).



52
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Consequentemente, esta criança deverá ser acompanhada e deve-se 
trabalhar seus sentidos para que ela consiga futuramente ter certa auto-
nomia para realizar suas atividades. A construção do mapa tátil facilita este 
desenvolvimento da criança, visto que ela não somente terá acesso a um 
mapa tátil, como ela própria o construirá:

Para as crianças em geral, o desenvolvimento da preensão, das 
destrezas básicas de manipulação e do conhecimento do uso 
adaptativo dos objetos é de grande importância para todas as 
outras aquisições. Para a criança vidente, o refinamento dessas 
destrezas e conhecimentos resultará em uma boa coordenação 
visomotora. A criança cega também deverá desenvolver essas 
habilidades, considerando-se que a aquisição final será a boa 
coordenação bimanual já que suas mãos, além da função de exe-
cução, terá a função primária da percepção. [...] As mãos, além 
de pegar, colocar, abrir, fechar, atirar e bater, entre outras ações, 
serão responsáveis por captar informações (exploração de atri-
butos como forma, textura, resistência, temperatura, peso, etc.) 
e orientar a execução (localizar objetos em espaços, indicar um 
traçado a seguir, localizar a boca do copo e a torneira antes de 
servir-se de água). (AMORIM; ALVES, 2008, p. 16-17).

Iniciamos nossa atividade com uma impressão de um mapa ampliado, 
disponível na internet. Em seguida, colaremos o mapa em um material mais 
duro, podendo ser um papelão ou isopor. Em cada região deverá ser colado 
um material diferente: para representar as cinco regiões brasileiras, iremos 
selecionar cinco materiais diferentes tanto em cor como em textura, expli-
cando que para uma criança com cegueira ou baixa visão as cores (baixa 
visão) e as texturas (cegueira) são de suma importância par a leitura do 
mapa.

Utilizamos materiais que tínhamos disponíveis: TNT amarelo, guarda-
napo de papel branco, espuma azul, caroços de feijão e bolinhas de papel 
crepom vermelhas. Para a conclusão do nosso mapa, imprimimos a legenda 
em braille, e colamos abaixo da legenda em tinta, pensando em uma certa 
autonomia das crianças.
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Como é um trabalho construído em equipe, todos poderão compreender 
as etapas da construção de um mapa, e juntos estarão trabalhando a inclu-
são. “[…] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.” 
(FREIRE, 2014, p. 96)

Considerações finais

Nesta pesquisa tivemos como objetivo contribuir para as pesquisas 
acerca da Educação Especial, tendo como base a construção de um mapa 
tátil. Vimos que é de suma importância o desenvolvimento do tato para as 
crianças com cegueira ou baixa visão, visto que a construção de um mapa 
auxiliará no desenvolvimento da autonomia destas crianças. Uma cons-
trução dentro da sala de aula também fará com que todas as crianças 
participem, assim umas auxiliarão as outras e a inclusão se efetivará.

Também pudemos analizar que é possível sim construir um material 
pedagógico adaptado com recursos que dispomos em nossa própria casa, 
caso a escola não tenha estes recursos. Este trabalho é apenas um dentre 
tantos que devem ser realizados, não apenas para crianças cegas ou com 
baixa visão, mas com todas as deficiências e especialidades. O(a) profes-
sor(a) deve estar sempre buscando novos recursos para utilizar em suas 
aulas, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais fácil.

Palavras-chave: Alfabetização cartográfica, Educação especial, Ensino 
de geografia, Recursos pedagógicos adaptados, Inclusão.
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AS DIVERSAS FORMAS DE INCLUSÃO DOS 
DEFICIENTES AUDITIVOS NO MEIO EDUCACIONAL

Simara Brasiliano de Lima
Matheus Cunha Araújo

Resumo: A inclusão de jovens com deficiência auditiva em sala de aula 
vem avançando a partir do momento que ele é recebido por profissio-
nais preparados na escola. Esse fato vem dando oportunidades para que 
tenham condições de aprendizagem. Infelizmente esses avanços são len-
tos, segundo Gonçalves e Festa (2013) todos temos direitos ao acesso à 
educação, saúde, trabalho, lazer e aos demais recursos que são necessários 
para que se tenha o pleno desenvolvimento e convívio na sociedade. A edu-
cação é respaldada por lei aos alunos, entretanto os docentes em alguns 
casos não recebem formação adequada assim como é previsto na legisla-
ção e acabam por apresentar dificuldades na comunicação com os alunos 
com deficiência auditiva. Esse fato proporciona a exclusão. De acordo com 
Ferreira (2011) a educação inclusiva e uma ação social, política, cultural e 
pedagógica, que busca desencadear uma defesa direta para que todos os 
alunos estejam juntos aprendendo e participando, sem nenhum tipo de dis-
criminação. Dentro desse panorama, o objetivo do presente estudo é através 
de uma pesquisa qualitativa, junto aos professores de uma escola da zona 
urbana localizada no Ceará investigar quais são os maiores desafios dos 
docentes para lecionar alunos com deficiência. Espera-se que os resultados 
apontem possíveis avanços que contribuam com o tema abordado.
Palavras-chave: Deficiência Auditiva, Inclusão, Docentes.
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ENSINO DA GEOGRAFIA: CUIDADO COM O MEIO 
AMBIENTE E A REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DE JOGOS 
PEDAGÓGICOS

Laiane Borges do Nascimento1 | Rayane Ricarto da Silva2 |  

Cícera Cosmo de Souza

Introdução

A realização deste projeto busca salientar a importância do ensino de 
geografia nas séries inicias do ensino fundamental e conscientizar o 
educando sobre os cuidados com a natureza. O ensino da geografia 

se faz importante na vida dos alunos, pois é através dela que os mesmos 
estabelecem relações e conexões com meio em que se vive entendendo que 
cada lugar tem sua identidade própria e particularidades que fazem parte de 
sua identidade.

Percebendo a importância das questões ambientais para todo o pla-
neta, é preciso agir, dessa maneira, buscar conscientizar os alunos sobre 
a relevância da natureza para a vida do ser humano, para que no futuro se 
tornem cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel. Proporcionar 
ao educando conhecimentos e práticas educativas que o conscientize da 
importância do meio ambiente para a vida dos mesmos.

Diante do estudo foi necessário propor para o educando novas propostas 
que o ajude a preservar a natureza, conscientizar os alunos sobre as diver-
sas formas que o ajudem a preservar a natureza e oportuniza ao educando 
vivencias com reutilização de materiais recicláveis. Essas ações são de 
fundamental importância para que possamos preservar o meio ambiente, 

1 Graduando do Curso de pedagogiada Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: rayanericarto@gmail.com
2 Graduanda do Curso de pedagogiada Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: laianeborges2510@gmail.com
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essas ações devem ser coletivas, por que o pouco que cada um faz já faz a 
diferença.

A educação ambiental diz respeito à conscientização do sujeito perante a 
natureza, compreender que além de fazermos parte da natureza temos que 
preservá-la, desse modo devemos ser construtores de novos hábitos, com 
atitudes positivas perante a natureza e que esse hábitos sejam motivos para 
que outras pessoas sejam conscientizadas da importância da natureza para 
o ser humano.

Metodologia

Os procedimentos utilizados para a realização deste projeto se baseia 
nas premissao da pesquisa qualitativa, estudo bibliográfico, construção de 
materiais pedagógicos, cuminacia do projeto e por meio da mediação da 
professora orientadora Cícera Cosmo, a qual nos instruiu acerca da constru-
ção e realização do projeto de estudo.

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do com-
portamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento 
etc. (LAKATOS, MARCONI, 1999, p.269).

As aitividas realiazadas foram divididas em etapas para melhor orgzai-
zação da execução do projeto, por conseguinte iremos esmiussar as etapas 
de desevolvimento.

Desenvolvimento

As atividades foram desenvolvidas em três momentos o primeiro foi 
apresentar a proposta do projeto e dialogar a respeito do tema abordado 
e a importância do ensino de geografia. Esta é uma oportunidade para que 
possamos observar o nível de aprendizagem dos alunos sobre a temática. 
Adiante mostramos imagens de coletores de lixo e fizemos uma

Explicação sobre como realizar de maneira correta a coleta. E ressaltar a 
importância dos três R (reduzir, reutilizar, reciclar). Neste dialogo podemos 
ressaltar que as exposições dos seletores poderão ser trabalhadas as cores 
que cada um representa.
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Este diálogo serviu para conscientizar os alunos sobre a importância do 
processo seletivo e desde já observar os conhecimentos prévios os alunos 
a respeito do assunto estudado. O segundo exibimos um vídeo sobre os 
cuidados que devemos ter com a natureza e o meio ambiente, o vídeo tratou 
de um desenho animado, da turma da Mônica que tem a missão de salvar 
o mundo.

No decorrer do vídeo os personagens mostrarão atitudes que ajuda 
as pessoas se conscientizar do seu dever para com a natureza, ressalta a 
importância dos três R (reduzir, reutilizar, reciclar) e mostra as consequên-
cias das ações que o ser humano causa na natureza e por fim realizaram 
gestos e ações concretas e positivas para salvar a natureza da poluição.

Para finalizar esse momento realizamos um dialogar sobre o vídeo e 
buscando saber dos alunos o que mais chamou sua atenção ao assistir o 
vídeo. Por conseguinte convidamos os alunos para a realização das ativi-
dades e construção dos jogos pedagógicos. Antes de prosseguir com as 
atividades, devemos enfatizar a importância da reutilização de materiais e 
como esse ato é significativo para o meio ambiente. Para consolidarmos 
nossa fala fizemos menção ao GUIMARÃES (2005, p.17) que discorre sobre 
a educação ambiental, o mesmo afirma que:

A Educação Ambiental vem sendo considerada interdisciplinar, 
orientado para a resolução de problemas locais. É participa-
tiva, comunitária, criativa e valoriza a ação. É transformadora 
de valores e atitudes através da construção de novos hábitos e 
conhecimentos, conscientizadora para as relações integradas 
ser humano, sociedade, natureza objetivando o equilíbrio local e 
global, melhorando a qualidade de todos os níveis de vida.

Para fortificar o momento teórico, cheio de informações e aprendiza-
dos, propomos aos alunos, um momento dinâmico e construtivo, que os 
mesmos possam reutilizar folhas de papel oficio e construam um molde de 
coelho ou qualquer outro animal, conscientizando os alunos de quão impor-
tante é reduzir e reaproveitar materiais.

Resultados e discussão

Esse artigo contribuiu de maneira significativa para nossa formação aca-
dêmica e de maneira profissional, pois como futuras pedagogas, docentes, 
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iremos exercer o cargo de professor, seremos cooresponsáveis pela educa-
ção desses alunos, temos o dever de repassar todo conhecmineto e cultura 
que o aluno tem o direito de aprender.

Foi possivel perceber que as crianças já têm algumas vivências com os 
cuidados para com a natureza, os estudos e atividades propostas propicia-
ram um momento de trcoa de conhceimentos e vivências sobre a temática. 
Durante um diálogo os alunos relataram quais os cuidados deve ser tomado 
para preservar a natureza, como fazer para se apropiar dos três R(reduzir, 
reciclar e reutilizar), não devemos substimar a inteligencia e capacidade 
que os alunos têm, pois os mesmos garregam com si uma bagagem de 
conhecimnetos de mundo, que são adqueridos fora do âmbito escolar, pode 
adquerir essas vivências no bairro onde vive,

roda de conversas, nas brincadeiras com os colegas, o lugar onde o aluno 
esta inserido tem muito a lhe ofercer em termos de conhecimento.

O ensino de geografia busca estimular o estudo do espaço, tendo como 
principal objetivo seu local, as crianças por sua vez precisam compreender 
a importância que se tem essa disciplina, assim poderão contribuir com seu 
lugar. Segundo Cavalcanti (2002) o lugar deve ser estudado em uma articu-
lação com espaço mundial, enfatizando seu caráter indenitário subjetivo e 
coletivo.

De acordo com Castellar (2005), a leitura do lugar de vivências esta rela-
cionada, entre outros conceitos, com os que estruturam o conhecimento 
geográfico, por exemplo, localização, orientação, território, região, natureza, 
paisagem, espaço e tempo.

através dessa leitura que se conhece o lugar de suas vivencias e expe-
riências, onde tudo o que ocorre esta diante da sua visão, lhe tornando 
um cidadão capaz de resolver impasses diante da sua comunidade. É por 
algumas situações que acriança consegue se perceber naquele local, com-
preendendo a função de cada órgão inserido.

As imagens, paradas ou em movimentos, também podem ser empre-
gadas no estudo do lugar. Além de fotografias, artísticas ou não, histórias 
em quadrinhos, filmes, documentários, vídeos, desenhos animados podem 
ajudar os alunos a observar e produzir conceitos de lugar e a desenvolver 
as habilidades de observação, descrição e comparação, muito importantes 
para se aprender especificidades do lugar vivido e empreender a análise do 
próprio espaço (CAVALCANTI, 2002, p. 82)
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Contudo tudo que faz parte do espaço é de total responsabilidade do ser 
humano, por isso é preciso que ele preserve e realize processos para que se 
sinta parte da construção da identidade de seu ambiente.

Muitas formas são colocadas como meio de cultura para as condições 
posta no meio que se vive, porem é preciso que sejamos independentes de 
nossas opiniões para assim realizamos atividades que envolva todos de sua 
cultura.

Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, 
em tornar as ideias como independestes da realidade história 
e social, de modo a fazer com que tais ideias expliquem aquela 
realidade, quando na verdade é essa realidade que torna com-
preensíveis as ideias elaboradas. (CHAUI, 1993, p. 10-11).

Considerações finais

Este trabalho mosta que os resultados foram satisfatoriso e correspo-
deram com nossos objetivos e expectativas. É possivel conscientizar os 
educando de maneira lúdica e dinâmica sobre as consequências que as 
ações do ser humano têm para com a natureza. E que se todos de alguma 
maneira, fazendo algum gesto concreto, podemos preservar a natureza.
Palavras-chaves: reciclagem; Conscientização, Natureza.
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CARTAS EM BRAILLE: ESCRITOS SOBRE A INCLUSÃO

Laiane Borges do Nascimento1 | Rafaela Gomes Silva2 |  

Martha Milene Fontenelle Carvalho3

Introdução

Este estudo tem como ênfase dialogar sobre o projeto Cartas Braille e 
a importância do mesmo para todos que fazem parte da Universidade 
Regional do Cariri-URCA. O projeto tem como foco principal apresentar 

aos universitários, professores, funcionários e demais pessoas a escrita e 
leitura do sistema Braille. O objetivo desse estudo é salientar a importância 
do sistema Braille e fazer com que as pessoas tomem conhecimento do 
projeto e o sistema. O presente trabalho justifica-se pela necessidade de 
divulgação de experiências no nível superior através do sistema de leitura e 
escrita em Braille.

No intuito de apresentar esse sistema como um método eficaz de leitura 
e escrita, surge a necessidade de apresentar projetos que dialogam com 
essa perspectiva de inclusão nos mais diversos espaços. O projeto Cartas 
Braille torna-se uma dessas proposta. O mesmo está sendo desenvolvido 
na Universidade Regional do Cariri-URCA, sob seriedade da professora 
Martha Milene, e conta com a ajuda de voluntários para realização do pro-
jeto. Temos o auxílio do Núcleo de acessibilidade - NUARC, para realização 
da produção de cartas e armazenamento dos materiais e instrumentos para 

1 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: laianeborges2510@gmail.com.
2 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: rg101197@gmail.com.
3 Mestranda do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: marthainclusao@gmail.com.
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escrita, como reglete, prancha, punção e folhas e/ou uma máquina de datilo-
grafia Braille, além da impressora em Braille. Os instrumentos mencionados 
fazem parte do projeto, já que são necessários para efetivação da escrita em 
Braille, e por isso extremamente importante. “Para a leitura Braille, além de 
uma boa percepção tátil, é preciso compreender a organização da página de 
leitura (da esquerda para a direita, linhas de cima para baixo, espaços entre 
letras e palavras, linhas em branco).” (AMORIM, 2008, p.40)

Na atualidade as pessoas com deficiência têm ganhado, com muita luta 
seu espaço na sociedade. Na Universidade não deve ser diferente, visto que 
é um lugar de formação profissional, científica e humana. Compreendemos, 
então, que se torna de suma importância que um formando, em qualquer 
licenciatura, deve aprender sobre a inclusão e sobre as mais diversas for-
mas de aprendizagem, escrita e leitura, pois em suas futuras salas de aulas 
com certeza haverá alunos cegos, surdos, ou com outras necessidades e 
deficiências.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização desse 
estudo fundamenta-se em uma premissia de uma pesquisa qualitativa. 
O estudo bibliográfico também nos auxiliou no processo, como forma de 
estudo para compreensão do sistema braille e sua importancia para o pas-
sado e para o contetxo atual.

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do com-
portamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento 
etc. (LAKATOS, MARCONI, 1999, p.269).

Iremos ainda utilizar o relato de experiencia, o qual irá apresnetar nossa 
experiencia enquanto voluntárias no projeto dentro da Universidade. As ati-
vidas que são realizadas no projeto estão relacionadas com a divulgação do 
projeto em um primeiro momento, que apresenta a necessidade de divulga-
ção da forma d eleitura e escrita para todos através do sistema de leitura e 
escrita em Braille. Em um segundo momento, acontecem as produções das 
cartas em braille, com a utilização da máquina de impressora em braille, 
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reglete, punções e pranchas. Em um terceiro momento acontece a entrega 
das cartas e assim divulgação e promoção de aprendizagem do sistema..

Caso o destinatário não consiga ler a carta, orientamos que o mesmo 
procure o núcleo de acessibilidade que os voluntários ajudarão fazer a lei-
tura da carta. Dessa maneira o projeto consegue ampliar o estudos sobre 
o sistema, produção e entrega das cartas em Braille e por meio da media-
ção da professora orientadora, a qual nos instruiu acerca da realização do 
projeto.

Desenvolvimento

Retomando a trajetória histórica da relação da pessoa com deficiência 
visual e a relação com a leitura e escrita, resgatamos histórias de diversas 
tentativas que pretendiam promover ações que proporcionam a pessoa cega 
ler e escrever. Conforme Abreu (2008) tivemos registros de que em1517 
quando o espanhol Francisco Lucas produziu um jogo de letas esculpidas 
em madeira. Outros registros apontam para métodos em espirais finos 
de papel, que depois de engomados eram dobrados sobre as letras, letras 
recortadas em papel, escrita com estilete em placas de madeira com cera, 
todas tentativas de desenvolver a leitura e escrita. O estudioso Louis Braille, 
quando criança sofreu um acidente que o deixou cego e por dois anos teve 
que frequentar a escola como ouvinte, logo depois ingressou no Instituto 
Real dos Jovens Cegos.

Louis Braille, nascido em 1809 em Coupvray, nas proximidades de 
Paris, havia perdido a visão aos três anos de idade em razão de 
um acidente na oficina de seleiro de seu pai. Sua mente metódica 
e brilhante levou-o a desenvolver um sistema que permitiria às 
pessoas cegas representar não apenas o alfabeto, mas também 
os símbolos científicos e musicográficos (LEMOS; CERQUEIRA, 
1999, p. 1).

Isso só foi possível por causa do francês Charles Barbier que teve a ideia 
de produzir um material para se comunicar com os soldados.

Em 1819, um Capitão de artilharia do exército francês chamado 
Charles Barbier de la Serre desenvolveu um sistema de sinais 
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em auto relevo que, combinados, permitiriam a transmissão de 
ordens aos soldados durante a noite. No escuro, eles consegui-
riam, por meio do tato, ler as mensagens representadas. (ABREU, 
2oo8, p. 13).

Posteriormente Barbier considerou que o sistema desenvolvido pode-
ria ajudar outras pessoas, então nomeou o sistema de “grafia sonora” e 
apresentou no instituto em que Louis Braille havia ingressado, e assim, o 
sistema foi adotado pelo instituto como um método auxiliar no processo 
de ensino dos alunos. A partir da ideia apresentada, Louis Braille se dedicou 
em melhorar o método apresentado, deixando mais acessível para pessoas 
cegas. Hoje o sistema Braille é reconhecido e utilizado como forma de lei-
tura e escrita. O sistema de escrita braille é formado por 63 sinais, o sistema 
matricial é formado por 6 pontos, distribuídos entre duas colunas, além de 
acentuações, pontuações e sinais matemáticos.

Resultados e discussão

Os resulados aqui presente é de grande relevância para nossa compreen-
sao a respeito do sistema Braille, pois é preciso ter-mos vivências sobre o 
processo formativo que inclui os alunos com deficiência.

[...] a Educação Inclusiva está sendo proposta como o caminho 
mais adequado para formar e educar todas as crianças, tanto do 
ponto de vista psicopedagógico como do social e econômico. 
Incluir a criança cega na escola não significa apenas colocá-la 
em uma classe junto com todas as outras crianças. É preciso 
integrá-la, garantindo-lhe seus direitos e deveres de ser como é, 
aceitando suas dificuldades, compreendendo suas necessidades 
e capacidades, corrigindo seus erros e encaminhando o desen-
volvimento de sua potencialidade. (AMORIM; ALVES, 2008, p. 9).

A experiência de contribuir para a realização desse projeto é de suma 
importância para nós enquanto graduandas e futuras profissionais na área 
da educação. No decorrer das atividades e participação em mostras pude-
mos observar o quão é desconhecido o uso do material de Braille e ficamos 
realizadas ao identificar o quanto as pessoas demostraram ter interesse em 
aprender e manusear os materiais.
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Considerações finais

Este estudo mostra o quanto o sistema braille ainda é desconhecido por 
muitos, e a importancia de ter um projeto como esse na universidade, do 
qual leva o conhecimento para outras e de certo modo conscietiza as pes-
soas sobre a inclusão e o sistema de esrita e leitura. Que este trabalho seja 
uma inspiração para todos os pesquisadores na área da educação especial, 
e a partir deste, muitos outros projetos sejam realizados.
Palavras-chave: Cartas Braille; Sistema de leitura e escrita, Materiais peda-
gógicos, Formação docente, Educação inclusiva.
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O OLHAR ATENTO DO PROFESSOR, A IMPORTÂNCIA 
DE SUA FORMAÇÃO E MEDIAÇÃO NOS ESPAÇOS 

VERDES DE UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Marizete dos Santos1

Introdução

Este trabalho possibilita refletir acerca da importância de propiciar na 
cotidianidade da escola o contato das crianças com a natureza, consi-
derando sua curiosidade e percurso criativo.

O trabalho surgiu da observação da professora nos momentos de visita 
ao parque infantil da instituição e perceber a riqueza do espaço relacionadas 
a diversidade de árvores e plantas cultivadas no local. No entanto, obser-
vou-se que as crianças não exploravam suficientemente esse ambiente 
e suas idas ao local restringiam-se somente a explorar os brinquedos 
disponibilizados.

O projeto “O que tem no quintal do Zé” teve como objetivo fomentar o pro-
tagonismo infantil das crianças através do contato com os espaços verdes 
da instituição, possibilitando a exploração, a curiosidade e a investigação. 
Nessa perspectiva, passamos a realizar nossas experiências cotidianas nos 
espaços externos. Essas ações foram decisivas para despertar o senso de 
pertencimento da turma, de tal forma que o parque passou a ser chamado 
carinhosamente por nós de “quintal do Zé.”

Incentivar a interação das crianças em espaços livres com áreas verdes 
tem sido um desafio nos dias de hoje, conforme menciona TIRIBA (2010) “É 
fundamental investir no propósito de desemparedar e conquistar os espa-
ços que estão para além dos muros escolares, pois não apenas as salas 
de aula, mas todos os lugares são propícios às aprendizagens.” Segundo 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA. Pós-graduada em 
Educação Infantil e Alfabetização pela Faculdade do Vale do Jaguaribe. 

 E-mail: educacaomariz1@gmail.com.
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a pesquisadora, o convívio harmonioso com a natureza desde os primei-
ros anos de vida é fundamental para garantir a sustentabilidade da terra. 
Entretanto, para que essa relação de pertencimento ocorra, é necessário 
rompermos com o modelo de educação que não enxerga a criança como 
um ser potente e passível de produzir cultura.

As crianças, quando encorajadas pelos adultos a sua volta em um 
ambiente seguro e agradável revelam-se investigativas. Daí a importância 
da escuta respeitosa do professor (a) nos detalhes que perpassam a rotina, 
propiciando ambientes estimulantes, livres de exploração, promotores de 
encantamento e curiosidade.

Nesse sentido, as DCNEIs/2009, corroboram com o pensamento quando 
orienta que:

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta cur-
ricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores 
as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: (...) 
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conheci-
mento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, 
assim como o não desperdício dos recursos naturais; (...) (Brasil, 
2009, p. 4)

A interação com a natureza além de colaborar na construção de uma 
relação amorosa e respeitosa com o ambiente, favorece os processos cria-
tivos e imaginativos da criança

conforme afirma (PIORSKI S.D) “quando a imaginação da criança 
encontra a natureza, ela se potencializa e se torna imaginação 
criadora! A natureza tem a força necessária para despertar um 
campo simbólico criador na criança.”

O trabalho nessa perspectiva tem relevância porque trata de uma questão 
que tem se agravado ainda mais nos últimos anos. As crianças têm per-
dido o direito de interagir com a natureza, de usufruir das brincadeiras livres 
nas ruas e consequentemente de desenvolver relacionamentos sadios com 
os pares. Diante disto, a escola surge como uma esperança na construção 
de uma sociedade humanizada e mais comprometida com a sustentabili-
dade do planeta. As DCNEIS preconizam sobre como podemos enquanto 
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instituição colaborar nesse processo, apresentando-nos possíveis resulta-
dos dessas ações:

Garantir elementos para as crianças brincarem em pátios, quin-
tais, jardins, praias e viverem experiências de semear, plantar e 
colher os frutos da terra, permitindo-lhes construir uma relação 
de identidade, reverência e respeito com a natureza […] (Parecer 
CNE/CEB nº 20/2009).

Metodologia

O presente trabalho constituiu-se de uma prática pedagógica realizada 
no primeiro semestre de 2019, com a turma do infantil II B em uma ins-
tituição pública de ensino do município de Fortaleza, que atende crianças 
na faixa etária de um a três anos de idade. O projeto “O que tem no quintal 
do Zé” teve como objetivo fomentar o protagonismo infantil das crianças 
através do contato com os espaços verdes da instituição, possibilitando a 
exploração, a curiosidade e a investigação. O trabalho teve início a partir da 
observação da professora durante as idas ao parque infantil da instituição 
com a turma ao perceber a riqueza

de árvores e plantas no espaço. As inquietações surgiram quando se 
verificou que havia certa invisibilidade das áreas verdes por parte das crian-
ças, que rotineiramente brincavam sempre com os mesmos brinquedos 
disponíveis naquele momento. A metodologia constituiu-se de pesquisas 
no campo da criança e a natureza, seguida de mudanças na maneira de 
organizar as experiências cotidianas com a turma além de documentações 
através de fotos, vídeos e diário de campo.

As intervenções tiveram início a partir de um questionamento que a pro-
fessora fez para as crianças, dizendo:

— Vocês já viram como nosso parque é bonito e tem muitas árvores? 
Em seguida, as crianças foram convidadas a fazer um passeio pelo entorno 
do CEI. A partir desse momento, nossas idas ao parque tornaram-se mais 
frequentes e investigativas. Conhecemos os nomes das árvores e frutas, 
coletamos os elementos da natureza (folhas, frutos, gravetos).

Em uma de nossas conversas, foram apresentados os elementos colhi-
dos pela turma durante os passeios. As crianças ficaram eufóricas nesse 
momento, e logo comentavam:
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— Tia, é um mamão, eu já comi!
— Isso é uma coco, ele tem água!
Os elementos naturais coletados ficaram expostos na sala e passaram 

a fazer parte das brincadeiras de faz de conta das crianças, que puderam 
explorá-los através de diversas possibilidades com argila, materiais não 
estruturados e outros.

Diversificadas experiências foram vivenciadas no espaço verde da ins-
tituição com o intuito de estabelecer o sentimento de pertencimento das 
crianças, como: sessões heurísticas com água e objetos não estruturados, 
pinturas ao ar livre, explorações sensoriais com melecas e texturas, piqueni-
que, gelo colorido e com elementos da natureza.

A família e toda a comunidade escolar puderam participar das experiên-
cias realizadas pela turma, através da exposição dos trabalhos construídos 
pelas crianças, em outro momento foram convidados a construir brinque-
dos com os pequenos, utilizando argila e elementos da natureza, resgatando 
assim as brincadeiras tradicionais. A experiência foi extasiante, um momento 
de imersão na imaginação e criatividade de cada um. A criação de cada 
família serviu, posteriormente, para compor os espaços externos do CEI 
na semana seguinte. Deste modo, acreditamos que a inclusão da família 
nos processos de construção coletiva da instituição é benéfica, conforme 
orientação no (Parecer CNE/CEB nº 20/2009) “As instituições de Educação 
Infantil, na organização de sua proposta pedagógica e curricular, devem 
assegurar espaços e tempos para a participação, o diálogo e a escuta coti-
diana das famílias.”

Para a efetivação das experiências respeitando a criança em sua tota-
lidade, buscamos garantir de acordo com o que propõe a BNCC, os seis 
direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e 
conhecer-se.

Resultados e discussão

O trabalho apresentado possibilitou refletir acerca da importância de aju-
darmos as crianças a enxergar o mundo a partir da investigação da natureza, 
partindo da compreensão de que os espaços verdes são lugares de apren-
der. Torna-se necessário, portanto, rompermos com o modelo de educação 
que controla os corpos limitando a curiosidade e a sensibilidade da criança. 
É a partir da interação com a natureza nos espaços da instituição que 
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será possível aguçar o senso estético dos educandos, como aponta LYDIA 
HORTÉLIO (2004) “Temos que reconhecer o quanto a natureza é necessária 
à criança para que haja afirmação de vida e crescimento. Não se pode então 
pensar em educação, Educação Verdadeira, se a criança está afastada de 
seu verdadeiro habitat.”

Nesse sentido, cabe destacar o papel do professor com relação as nar-
rativas infantis construídas pelas crianças, que deve ser o de mediador da 
aprendizagem, oportunizando experiências significativas através do seu 
olhar atento e escuta sensível. Percebeu-se que despertar o grupo para as 
riquezas naturais que o espaço oferece, possibilitou a descoberta, o per-
curso criativo e investigativo de todos. Com o passar dos dias, observamos 
que nossas idas ao parque se tornaram criativas e prazerosas, não se res-
tringindo somente a explorar os brinquedos industrializados disponíveis. Foi 
possível observar em diversos momentos, as crianças interagindo nas áreas 
verdes, movimentando-se com segurança, ampliando suas possibilidades 
do brincar, demonstrando assim o alcance dos objetivos propostos nesse 
trabalho.

Considerações finais

Percebeu-se através do desenvolvimento deste trabalho, a importân-
cia de construirmos uma educação que valorize a sustentabilidade da vida 
na terra desde a primeira infância. Para tanto, faz-se necessário à sensi-
bilidade aliada ao conhecimento do professor na temática envolvida, a fim 
de descontruir a cultura de emparedamento das crianças nas instituições 
de educação infantil. Temos a responsabilidade de ajudá-las a enxergar a 
beleza que a natureza nos oferece gratuitamente e assumir um compro-
misso de preservá-la.

Concluímos que a aprendizagem das crianças foi significativa, pois pos-
sibilitaram sua participação nesse processo de forma democrática. Seu 
protagonismo esteve presente nos momentos de exploração e criação dos 
espaços verdes da instituição.
Palavras-chave: Natureza, Educação infantil, Mediação, Formação do 
professor.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: 
CULTURA DE PAZ ATRAVÉS DAS PRÁTICAS 

RESTAURATIVAS NAS ESCOLAS  
PÚBLICAS ESTADUAIS DE PERNAMBUCO.

Helder Domingues Mendes da Silva1 
Dâmocles Aurélio Nascimento da Silva Alves2

Introdução

O espaço escolar possibilita a convergência de ideias, construções cole-
tivas de saberes e trocas de experiências, sendo assim, está passível 
de vários conflitos. O grande desafio das Escolas é a condução des-

ses conflitos, de forma positiva para o crescimento da comunidade escolar, 
evitando atos violentos e desumanos.

Porém, é fundamental perceber que o ser humano está em processo 
de formação onde a ideia de condição finita da banalização da violência, 
especificamente a relação de opressor e oprimido pode e deve ser debatida 
dentro da escola, conforme afirma FREIRE (1987, p.19) “a desumanização, 
mesmo que um fato concreto na história, não é porém, destino dado, mas 
resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos opressores e esta, 
o ser menos”.

Nesse contexto, compreende-se que a educação pode ser uma grande 
aliada na desconstrução dessa lógica opressora e massificadora. Essa edu-
cação precisa ser de forma crítica, buscando a humanização dialógica, onde 
os indivíduos se entendam como participantes desse processo, rompendo a 
relação de ideia hegemônica desumana.

1 Especialista em ensino da Geogeafia da Faculdade Integradas da Vitória de Santo Antão - FAINT-
VISA. 

 E-mail: helder_prof@hotmail.com;
2 Professor orientador: Doutor, Universidade de Pernambuco - UPE. 
 E-mail: damocles_aurelio@hotmail.com
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Tomando como referência uma educação emancipadora e crítica, o 
Núcleo de Ações Estratégicas em Proteção Escolar da Gerência Regional 
de Educação (GRE – Metropolitana Sul – PE), pensou em uma Formação 
Continuada de Professores e educadores de apoio das escolas públicas 
estaduais, voltada para a “Cultura de Paz”, dentro de uma perspectiva res-
taurativa, com o objetivo de possibilitar aos profissionais envolvidos, uma 
reflexão-ação, para que se tornem multiplicadores desse processo.

Portanto, a referida formação foi estruturada com palestras, oficinas e 
cursos, que tratam sobre a temática, através de parcerias, e principalmente 
na proposta dos “círculos de diálogo e construção de paz”, que é uma téc-
nica utilizada pela Justiça Restaurativa, com o intuito de resolver conflitos 
através do diálogo, buscando a empatia e perceber os sentimentos e neces-
sidades das pessoas envolvidas.

Sendo assim, a realização dessa Formação Continuada, possibilitou a 
implementação, nas escolas, de projetos, disciplinas eletivas e ações volta-
das para a Cultura de paz.

Nessa perspectiva, o processo formativo dos profissionais em edu-
cação vem sendo contributo significativo para mediação de conflitos nas 
escolas envolvidas, motivando a construção de um ambiente harmonioso e 
humanizado.

Metodologia (ou materiais e métodos)

A metodologia adotada para a referida Formação Continuada, é o círculo 
de diálogo e construção de paz, que é uma prática da Justiça Restaurativa, 
tendo por base a igualdade, diálogo, justiça social, respeito à diversidade e 
aos direitos humanos, tendo como proposta intencional, a criação de um 
espaço seguro para discutir problemas difíceis e dolorosos, a fim de melho-
rar os relacionamentos e o convívio com as diferenças nas escolas públicas 
estaduais.

A formação teve início em abril de 2018, com a palestra “Cultura de Paz”, 
sendo estruturada em um encontro mensal, respeitando os períodos de 
recesso e as férias dos docentes.

Destacando, que todas as escolas receberam o convite, com a proposta 
de adesão, para que um docente participasse do processo formativo e vol-
tasse para a escola como agente multiplicador.

No processo da formação, tivemos a presença de 47 escolas das 95 que 
fazem parte da GRE Metropolitana Sul.
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Associada a esse modelo formativo, também foram realizadas pales-
tras, oficinas, curso de mediação de conflitos e de facilitadores de círculo, 
em parcerias com: os departamentos de Enfermagem e Psicologia da 
UFPE, o Coletivo Humanista de Pernambuco com o projeto “Não violência 
nas Escolas”, Centro Integrado da Criança e do Adolescente (CICA – TJPE), 
Fundaj e Centro de Formação de Servidores e Empregados Públicos do 
Estado de Pernambuco (Cefospe).

Todos voltados a Cultura de Paz nas Escolas, para educadores de apoio e 
professores, com o objetivo de se tornarem multiplicadores nas instituições 
que atuam, para que possam desenvolver um olhar diferenciado, acolhedor 
e restaurativo, conforme afirma Penido, 2016.

[...] Compete àqueles engajados ativamente com a Cultura de Paz 
(que também pode ser denominada Cultura de Convivência ou de 
Responsabilidade, e que não tem nada mais ativo que trabalhar 
em prol de uma “Cultura de Paz”) apontar estas novas formas 
diferentes, mas não se sabe como fazê-lo. A Justiça Restaurativa 
é uma destas novas formas.( PENIDO, 2016, p. 75)

Portanto, na busca de uma convivência harmoniosa no ambiente escolar, 
a proposta da Formação continuada busca apresentar aos docentes, uma 
outra forma de comunicação, baseada no respeito e diálogo ativo, enten-
dendo que na escola democrática todos têm o direito de voz e de escuta. 
Para isso, se faz necessário um outro olhar para os conflitos que surgem 
nas escolas e uma nova forma de condução nas resoluções desses proble-
mas, inserindo os estudantes como agentes ativos no processo.

Nesse método, os participantes conseguem expressar sentimentos e 
necessidades, onde os mesmos se reconheçam nas histórias relatadas, 
conseguindo assim desenvolver a empatia e juntos encontrem um melhor 
caminho para uma convivência saudável.

Referencial teórico

Vive-se um contexto histórico-social em que há uma banalização da vio-
lência, e essa compreensão está também presente nas escolas. Tomando 
por base o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI, em que os pilares da educação são: “aprender 
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a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver com os outros e apren-
der a ser”, entende-se que a escola precisa trabalhar dentro da perspectiva 
do indivíduo de forma abrangente, em um mundo complexo, onde valores, 
sentimentos e relações humanas, também fazem parte das discussões do 
cotidiano escolar.

Portanto, há necessidade de se encontrar estratégias que possibilitem 
essas discussões dentro do ambiente escolar. É preciso potencializar uma 
Cultura de Paz nas escolas, e as práticas restaurativas é um caminho pro-
missor nessa perspectiva.

A Justiça Restaurativa vem apresentar uma proposta inovadora nas 
relações humanas, baseando-se em princípios, técnicas, procedimentos e 
ações, onde há uma participação coletiva para a resolução de conflitos, com 
base nos estudos de Penido (2016).

De modo geral, pode-se definir a justiça restaurativa, como um 
conjunto ordenado e sistêmico de princípios, procedimentos, téc-
nicas e ações, por meio dos quais os conflitos que causam danos 
são solucionados de modo estruturado, com a participação da 
vítima, do ofensor, da família, comunidade e sociedade, coorde-
nados por facilitadores capacitados em técnica autocompositiva 
e consensual de conflito, tendo como foco as necessidades de 
todos os envolvidos, a responsabilização ativa daqueles que 
contribuíram direta ou indiretamente para o evento danoso e o 
empoderamento da comunidade e sociedade por meio da repa-
ração do dano e recomposição do tecido social rompido pela 
inflação e suas implicações para o futuro.( PENIDO, 2016, p. 78).

Portanto, é preciso instrumentalizar profissionais que possam atuar nas 
escolas, proporcionando assim, um espaço de diálogo e de escuta ativa, 
ressaltando que é necessário os docentes, gestores institucionais e toda a 
comunidade escolar, se disponibilizarem a se aproximar de um novo olhar 
em uma nova perspectiva nas relações dentro da escola.

Um instrumento fundamental para uma boa convivência e que faz 
parte das práticas restaurativas, é a comunicação não-violenta, onde se 
faz necessário trocar a forma de ver e conduzir a resolução dos conflitos, 
considerando um olhar afetivo e restaurativo, de acordo com os estudos de 
ROSEMBERGUE (2006).
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[...] uma abordagem específica da comunicação – falar e ouvir 
– que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a 
nós mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa 
compaixão natural floresça. Denomino essa abordagem de 
comunicação não-violenta, usando o termo “não violência” na 
mesma acepção que lhe atribuía Ghandhi – referindo-se a nosso 
estado compassivo natural quando a violência houver se afas-
tado do coração. (ROSEMBERGUE, 2006, p. 21).

É importante destacar também, que os atos de violência no ambiente 
escolar, precisam ser analisados e tratados em sua essência, para que a 
justiça seja pensada na compreensão da paz. Sendo assim, Horward Zehr 
(2008), autor de um dos principais livros da Justiça

Restaurativa “Trocando as lentes”, apresenta como caminho, trocar 
as lentes para enxergarmos a realidade, percebendo outras perspectivas, 
formulando novas pergunta e reconhecendo respostas novas, consequen-
temente, agir com base na reflexão.

Os cículos de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz, é um impor-
tante caminho para as resoluções de conflitos e o bem conviver na escola. 
Apesar de apresentarem objetivos específicos diferentes, que são: círculos 
de diálogo, círculo de celebração, círculo de cuidado e círculo de resolução 
de conflitos, todos apresentam um objetivo geral comum que é a Paz.

Os círculos de construção de paz, foram idealizados pela professora nor-
te-americana Kay Praines, baseada nos círculos de grupos indígenas que se 
reuniram para a resolução de seus problemas. Segundo a referida profes-
sora, o círculo tem a proposta de criar um lugar seguro, para se estabelecer 
um diálogo com condição de igualdade, para se buscar uma boa solução 
para o problema.

O círculo é um processo de diálogo que trabalha intencional-
mente na criação de um espaço seguro para discutir problemas 
muito difíceis ou dolorosos, a fim de melhorar os relaciona-
mentos e resolver diferenças. A intenção do círculo é encontrar 
soluções que sirvam para cada membro participante. O processo 
está baseado na suposição de que cada participante do círculo 
tem igual valor e dignidade, dando então voz igual a todos os par-
ticipantes. Cada participante tem dons a oferecer na busca para 
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encontrar uma boa solução para o problema. (PRANIS, 2010, 
p.11).

Para a realização dos círculos, é fundamental ter um facilitador e um 
co-facilitador, habilitados para a efetivação da ação. Sendo assim, fases 
diferentes são seguidas para preparação, onde os facilitadores precisam: pre-
parar as partes, planejar os pontos específicos do círculo e auto-preparação.

Quanto aos elementos essenciais do círculo, o facilitador utiliza as seguin-
tes estratégias e ferramentas: sentar todos os participantes em um círculo 
(de preferência sem mesa), cerimônia de abertura, peça central valores/dire-
trizes, objeto da palavra, perguntas norteadoras, cerimônia de fechamento. 
Para que todos falem suas verdades de forma respeitosa, buscando a reso-
lução do conflito.

Se no círculo for firmado acordos, é importante que isso seja acordado 
em consenso, e para que não haja dúvidas, que tenha um monitoramento 
para saber se está funcionando. Caso contrário, se faz necessário um novo 
círculo com o intuito de harmonizar as decisões.

Enfim, o que a Justiça Restaurativa propõe é enxergar o erro, fazendo 
com que as pessoas se encontrem consigo e suas necessidades e com o 
outro, com o objetivo de trazer reparação, conforto e restauração.

Resultados e discussão

A partir das falas dos participantes no processo formativo, percebe-se o 
quanto é importante a prática dos círculos nas escolas, onde se valoriza as 
pessoas e a comunicação acontece de forma mais respeitosa.

Alguns resultados positivos já estão aparecendo nas escolas, devido a 
atuação dos multiplicadores nas instituições que trabalham. Sendo assim, 
destacamos a importância do processo formativo continuado com os pro-
fessores e educadores de apoio.

Foram aplicadas em escolas oficinas e temas foram discutidos nos cír-
culos de diálogo, como também, projetos surgiram, como por exemplo, os 
“Mensageiros da Paz” na Escola Estadual Artur Mendonça, localizada no 
Município de Moreno – PE, também disciplinas eletivas sobra a Cultura de 
Paz foram criadas, como no caso da EREF Deputado Oscar Carneiro, loca-
lizada no município de Camaragibe – PE, além de círculos de diálogo em 
outras escolas participantes.
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A metodologia dos círculos não foi aplicada apenas para estudantes, mas 
também foram realizados círculos com professores e pais, proporcionando 
um diálogo mais próximo e estabelecendo vínculos.

Portanto, os discursos e resultados apresentados, confirmam o quanto é 
importante trabalhar com a prática circular na escola, proporcionando assim 
um ambiente mais justo e de convivência mais harmoniosa.

Considerações finais

Observando os resultados, percebe-se que é de grande relevância a 
implementação de formação continuada dentro dessa perspectiva, para 
a transformação da realidade das escolas. As práticas restaurativas nos 
espaços escolares, com destaque a Justiça Restaurativa e os círculos de 
construção de Paz, são viáveis, possibilitando resultados de pacificação 
nesses ambientes, como também, contribuindo para a educação no pro-
cesso formativo do ser humano.

A Justiça Restaurativa apresenta uma nova forma de ver as relações 
humanas, onde todos se percebam protagonistas na sociedade, onde os 
conflitos podem ser resolvidos com respeito, através de um diálogo aberto 
e verdadeiro.

Portanto, é percebido que a formação de pessoas para atuarem nas 
escolas pelo viés das práticas restaurativas, voltadas para a cultura de paz, 
é antes de mais nada uma necessidade do contexto-histórico atual, contri-
buindo para uma sociedade mais justa e humanizada.
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A FORMAÇÃO DOCENTE INTEGRAL PARA A  
DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

SOB PERSPECTIVA INTEGRAL

Beatriz Matias de Souza1 | Marta Mariane Ferreira Gomes de Souza2 

Rosângela Maria Matias de Souza3

Introdução

No Brasil o direito à educação está presente no Artigo 205 da Constituição 
Federal de 1988 e nele a educação é posta como “direito de todos 
[...], visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Sendo assim é 
possível pensar em uma educação de formação humana integral que natu-
ralmente prepare também para a vida profissional. É nesse sentido que, se 
no âmbito da Educação Profissional os discentes devem ter acesso a uma 
educação integral, o processo de formação dos docentes também deveria 
considerar essa perspectiva de formação.

Dessa forma, o presente trabalho pretende discutir a formação do pro-
fessor para educação profissional, mais especificamente daqueles oriundos 
de escolas que abordem a perspectiva de educação integral. Temos por 
objetivo discorrer sobre a formação ideal para o docente de escola profis-
sional que objetiva a educação integral dos seus alunos.

1 Aluna Especial do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional – PPGEP/IFRN; Gradu-
ada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 

 E-mail: beatriz_mattias@hotmail.com.
2 Graduanda em Educação Física- Centro Universitário do Rio Grande do Norte; Graduada em Gestão 

Desportiva e de Lazer – IFRN, Aluna Especial do Programa de Pós-Graduação em Educação Profis-
sional – PPGEP/IFRN. 

 E-mail: martamariane.s@outlook.com.
3 Especialista em Linguística e Ensino de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN e Licenciada em Português pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 
 E-mail: rosangelammatias@gmail.com.
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Vale ressaltar que a presente discussão foi resultante de Curso Formação 
Docente para a Educação Profissional e Tecnológica, ministrado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional – PPGEP do IFRN.

Metodologia

Essa pesquisa possui caráter exclusivamente qualitativo, que, em con-
cordância com Prodanov e Freitas (2013, p. 70), “considera [...] um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 
pode ser traduzido em números”. Essa abordagem se adequa à pesquisa, 
pois o objeto em foco está inserido no campo da investigação social, assim 
sendo histórico e subjetivo. Nos utilizamos de análise documental e biblio-
gráfica sobre as temáticas educação integral e formação integral docente, 
utilizando como parâmetro de educação profissional integral a abordada pelo 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

Como procedimento de pesquisa nos utilizamos da revisão de literatura, 
que, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 54) refere-se à pesquisa “[...] ela-
borada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, 
revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 
monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, [...]”. Dessa 
forma, em se tratando de análise bibliográfica foram utilizados os seguin-
tes autores: Pestana (2014) que aborda sobre Educação Integral; Cavaliere, 
sobre tempo integral; Silva (2013), Alarcão (2000) e Pimenta (2010), sobre 
formação de professores; e Dourado, Oliveira, e Santos (2007) que tratam 
da qualidade da educação. Para análise documental foram utilizadas duas 
fontes, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20 
de dezembro de 1996, e o Portal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 
em que consta a função social dessa instituição.

A dinâmica do trabalho consiste na apresentação de um conceito e em 
seguida na reflexão sobre a implicação dele na formação de professores de 
educação profissional. Discutiremos sobre os conceitos de educação inte-
gral, tempo integral e formação integral de professores.

Resultados e discussão

Para iniciar a reflexão, neste trabalho tomaremos por conceito de edu-
cação integral o definido por Pestana (2014), segundo a qual a educação 
integral
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[...] se refere ao desenvolvimento do processo educativo que 
pense o ser humano em todas as suas dimensões – cognitiva, 
estética, ética, física, social, afetiva, ou seja, trata-se de pensar 
uma educação que possibilite a formação integral do ser humano, 
em todos os seus aspectos.

Então podemos afirmar que não basta ensinar ao aluno de maneira mecâ-
nica os conteúdos presentes nos documentos regulatórios para educação, 
em vigência no Brasil. Desse modo, se faz necessário pensar qual a impor-
tância, para a vida do aluno, daquilo que está sendo ensinado diariamente na 
sala de aula e se o docente está de fato propiciando o desenvolvimento do 
sujeito nas suas multidimensões.

A educação integral se diferencia da educação em tempo integral, pois, 
de acordo com Cavaliere (2009, 51), o tempo integral propõe apenas a 
ampliação do tempo de permanência diária dos alunos na escola e, como 
supracitado, a educação integral visa o desenvolvimento do ser humano em 
seus mais diversos aspectos. Porém, a ampliação do tempo não necessa-
riamente está ligada à perspectiva de uma educação integral, embora ela, 
em grande parte das instituições educacionais, se utiliza da ampliação do 
tempo, ou seja, do tempo integral. Salientamos que não é o caso do IFRN.

O Portal do IFRN (2019) apresenta a formação integral da seguinte 
maneira:

O IFRN tem como função social ofertar educação profissional e 
tecnológica – de qualidade referenciada socialmente e de arqui-
tetura político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, 
trabalho e tecnologia – comprometida com a formação humana 
integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a 
socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a transforma-
ção da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais.

Assim, a fonte aduz que a Instituição não oferta apenas diversos cursos 
profissionais integrados ao currículo comum do ensino médio, ela permite 
que o estudante, ainda dentro da Instituição, tenha contato com a diver-
sidade do que é ser cidadão fora da escola e assim possibilitar que ele se 
forme preparado não somente para o trabalho, e sim para o mundo do tra-
balho e suas complexidades. Ou seja, a qualidade educacional conferida aos 
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estudantes do IFRN se dá considerando a formação integral dos sujeitos 
que ali buscam formação profissional.

A qualidade da educação está intrinsecamente vinculada à formação dos 
profissionais que compõem o quadro da instituição de ensino. Coadunamos 
então com Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 22) quando afirmam, diante 
de uma perspectiva polissêmica de qualidade, que “[...] as escolas eficazes 
ou escolas de boa qualidade possuem um quadro de profissionais quali-
ficados e compromissados com a aprendizagem dos alunos.”. Eles ainda 
elencam diversos fatores como infraestrutura, visão da comunidade escolar 
sobre educação, entre outros, que implicam diretamente na qualidade da 
educação e no processo de aprendizagem, não dependendo apenas da for-
mação docente.

Sendo assim, o que seria uma educação de qualidade para professores 
da educação integral?

Em se tratando da formação necessária para o professor que atua/
atuará na educação integral, Silva (2013, p. 709) afirma que a formação 
desses professores deve ser também integral, segundo a qual “[...] remete 
à ideia de integrado, ou seja, no sentido da superação da fragmentação do 
próprio ser humano, do pragmatismo e da antinomia entre a formação geral 
e específica, humanista e tecnológica, científica e técnica [...].”Assim, para 
uma educação de qualidade o professor deve romper com a dicotomia dis-
ciplina-conteúdo, visando que o processo de ensino-aprendizagem se dê a 
partir das vivências do sujeito aprendiz e para o sujeito aprendiz.

Isabel Alarcão (2000, p. 6) discute em seu texto intitulado Professor-
investigador: Que sentido? Que formação? a importância da pesquisa para 
a formação de professores. Nas palavras da autora, o professor investiga-
dor deve “desenvolver competências para investigar na, sobre e para a ação 
educativa e para partilhar resultados e processos [...]”. Então o professor da 
educação profissional, que atua sob perspectiva integral, deve entender que 
está ministrando aula para um público e em uma instituição diferenciada, 
que possuem em comum um objetivo diferenciado, a formação integral do 
sujeito. Alarcão aponta que o professor investigador deve estar apto a sem-
pre reavaliar sua práxis e para isso ele deve se utilizar de registros escritos 
de observações de suas aulas.

Esse conceito ainda pode ser relacionado ao que Pimenta (2010) diz 
sobre a atividade de reflexão na formação docente. Ela afirma que a forma-
ção do professor reflexivo não deve se concretizar de maneira mecânica, ou 
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seja, primeiro aprende a teoria, sua aplicação e em seguida a atividade de 
estágio. Deve ser feita de maneira que vise a preparação do professor para 
o enfrentamento das diversas situações do dia a dia na escola, tendo em 
mente a busca por soluções, por isso a importância dos estágios durante a 
formação.

Diante do exposto, ainda podemos refletir sobre o notório saber, que faz 
parte dos projetos apoiados pelo Estado ou implementados por este para a 
educação técnica e profissional. No artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL,1996), 
em seu inciso IV incluído pela Lei nº 13. 415 de 16 de fevereiro de 2017 
(BRASIL, 2017), aduz que poderão atuar na formação técnica e profissional

[...] profissionais com notório saber reconhecido pelos respecti-
vos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins 
à sua formação ou experiencia profissional, atestados por titula-
ção específica ou prática de ensino em unidades educacionais 
da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que 
tenham atuado [...]

Assim, deixamos de ter em sala de aula profissionais formados para a 
docência, uma vez que a formação dos profissionais de notório saber não 
é voltada para a construção de um docente, ficando mais distante ainda de 
uma formação docente integral que entenda a importância de possibilitar a 
formação integral dos sujeitos de uma instituição de educação profissional.

Esse profissional dotado de notório saber, ao chegar na instituição de 
educação profissional que objetiva a formação integral, necessita de uma 
capacitação mais extensa, deixando então de ser apenas uma capacitação 
para atuação passando a se executar uma formação propriamente dita ade-
quada para a docência naquela instituição.

Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 22) citam pesquisas da Unesco 
(2002), Inep (2004) e Nóvoa (1999) e, de acordo com eles, elas constatam 
a relação direta da qualidade da formação dos professores com o melhor 
desempenho dos alunos. Estes autores elencam algumas características 
que as escolas consideradas eficazes ou de boa qualidade possuem, dentre 
elas destacamos a titulação/qualificação adequada ao exercício profis-
sional, de modo que é importante que a formação do professor se dê de 
maneira integral, considerando que esse profissional poderá se inserir em 
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diversos contextos sempre respeitando a individualidade de cada sujeito e 
do contexto em que a escola está inserida.

Considerações finais

É possível afirmar que para uma educação de qualidade, no âmbito da 
formação de professores, a formação não pode se dar de outra forma a não 
ser por aquela que desenvolva o professor de forma integral como sujeito 
único e para a docência integral, que fomente também o desenvolvimento 
nas mais diversas dimensões dos seus alunos. Destarte, o profissional que 
detém o notório saber não cabe no contexto da educação integral, mesmo 
sendo ela uma educação técnica-profissional.

Desse modo se refletirmos acerca dos conceitos e pensamentos expos-
tos nesse texto, elencando como conceitos norteadores a formação do 
professor para a educação técnica e profissional e a educação integral, para 
uma educação de qualidade, o docente que atua ou atuará na educação 
profissional integral deve entender que o seu papel é mais do que apenas 
expor conteúdos em uma sala de aula, deve, sobretudo. buscar ensinar a 
partir daquilo que o aluno já entende sobre o que será estudado, a importân-
cia desse assunto para a formação profissional e pessoal do aluno, atuando 
então de acordo com o sujeito e suas necessidades, objetivando o desen-
volvimento do estudante na sua multidimensionalidade e proporcionando a 
ele momentos de crítica e reflexão sobre aquilo que lhe inquieta. Ao profes-
sor cabe ainda reavaliar constantemente suas práticas enquanto docente 
de educação profissional que atua sob a perspectiva do desenvolvimento 
integral do ser humano.
Palavras-chave: Formação docente integral; Educação profissional; 
Educação integral.
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REFLEXÃO SOBRE AS AÇÕES DE FORMAÇÃO 
VOLTADAS PARA O CIRCO TRADICIONAL CEARENSE E 

SUAS CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS

Thyago de Araújo Ribeiro1 | Camila Maria Guerra Camêlo2

Introdução

Na esfera estatal, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT-CE) 
possui uma política de investimentos na área de fomento a projetos 
culturais da sociedade civil já consolidada, através de editais que, por 

meio de seleção pública, garantem, de forma democrática, o acesso aos 
recursos públicos do Estado, para os indivíduos que atuam no campo das 
artes, da cultura popular e do patrimônio, além de estimular continuamente 
a criação, produção, circulação, fruição e consumo de bens e serviços cultu-
rais para a população cearense.

Nesta perspectiva, em 2016 surge o edital “Escolas Livres de formação 
artística e cultural”, cuja intenção se pauta na interface entre arte, cultura, 
educação e inovação para formação profissional e desenvolvimento de 
experiências estéticas e de capacidades para a vida em sociedade em con-
sonância com os princípios democráticos e de direitos humanos

(EDITAL “ESCOLAS LIVRES DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL”, 
2016).

Dos 33 projetos que receberam aporte financeiro para sua realização, 
um deles tem como proponente a Associação dos Proprietários, Artistas e 
Escolas de Circo do Ceará (APAECE), e é voltado para a formação transdisci-
plinar dos artistas oriundos dos circos tradicionais associados.
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O projeto da APAECE, chamado “Pensando as Artes do Circo: Projeto de 
Formação para o Circo Cearense”, iniciado em 2018 e com término previsto 
para 2020, é o primeiro projeto em todo o território nacional que é voltado 
para a formação, fora do ambiente regular de ensino e com suporte de 
metodologias ativas utilizadas em ambientes escolares e aqui adaptadas às 
peculiaridades do mundo do circo, e para os artistas de circos tradicionais, 
estes filiados à associação supracitada.

Com atividades previstas para as sete macrorregiões cearenses, o pro-
jeto permite através de vivências, intercâmbios, rodam de conversas, além 
de cursos e oficinas para público circense e do público circenses para a 
comunidade, construir colaborativamente uma percepção de que o interesse 
pela arte do circo vai além da paixão e da herança, se tornando uma escolha 
profissional, assim o circense tradicional pode figurar de forma mais direta 
como agente ativo de uma formação emancipadora e autônoma.

Sendo a cultura promotora de humanização dos sujeitos, impactando 
no seu sentir, pensar e agir, assim, podemos partir da ideia de que a arte 
é potencializadora de encontros, podendo, consequentemente viabilizar a 
transformação dos sujeitos a partir de sua relação com o coletivo, em que o 
elo entre cultura, sociedade, territórios e sujeito se faz necessário para uma 
formação emancipadora em sua completude, uma vez que através da arte 
se promove a sensibilização, fruição e questionamentos acerca de nossa 
herança cultural, dos nossos comportamentos e a possibilidade de traçar a 
nossa própria realidade.

Diante do que se expõe, objetiva-se neste artigo apresentar as contribui-
ções metodológicas utilizadas no projeto de formação “Pensando as artes 
do circo: projeto de formação para o circo cearense” para o circo tradicio-
nal cearense através da inserção de seus atores na formação de indivíduos 
dentro e fora da lona e do desenho de metodologias de ensino voltadas para 
o espaço do circo tradicional de lona.

Metodologia

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa qualitativa 
descritiva, pois é usada para descrever um cenário circunscrito ao circo tra-
dicional cearense, especificamente quanto ao desenvolvimento e as ações 
da Associação de Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de Circo 
do Ceará (APAECE) e do projeto de formação realizado por esta que figura 
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aqui como um dos objetos deste artigo que integra o projeto de dissertação 
de mestrado do autor.

Ainda constituem a base empírica os dados coletados através das infor-
mações catalogadas com a própria APAECE em conjunto com a observação 
direta e sistemática nesta associação, que servirão de base estruturante 
para fomentar o referido artigo.

Desenvolvimento

Conforme afirma Oliveira (2014), a arte contribui para o desenvolvimento 
da criatividade, pois permite desenvolver atividades construídas através da 
vivência de cada indivíduo, além de que a arte possibilita a socialização e o 
diálogo dessas diferentes vivências.

Em Silva (2013), entendemos que é importante frisar que a emancipação 
possui a prerrogativa de fazer o homem exercer sua expressividade, perce-
ber sua conjuntura social e suas contradições, além de promover o exercício 
do pensar e, como afirma Henz (2006).

A arte é o elemento que torna possível o processo educacional, sobre-
tudo para a formação e desenvolvimento da pessoa humana, ampliando o 
ser crítico e possibilitando o encontro de mecanismos donde façam emergir 
seu ser cidadão, pois, com o auxílio da arte, aflora-se a sensibilidade do for-
mando, conferindo-lhe as possibilidades favoráveis à percepções de mundo 
e das pessoas que o compõem com uma criatividade mais latente, olhar 
crítico aliados à simpatia, ternura e sentimento de compaixão (CAMAROTTI, 
1999).

A memória é fator preponderante ao se falar de culturas tradicionais. A 
valorização da cultura e da memória popular podem ser meios de transfor-
mação social, tendo como possível consequência o redimensionamento da 
posição de atores sociais, neste caso, artistas de circo, quanto a sua parti-
cipação ativa nas transformações sociais, políticas, culturais e econômicas, 
a integração social destes atores, pois o reconhecimento institucional das 
diversas manifestações culturais e seus povos constituintes lega a estes 
mesmos povos a atenção das esferas governamentais, atenção esta muitas 
vezes preterida ao longo da história, como às das comunidades circenses 
tradicionais. O reconhecimento destas comunidades, outrora esquecidas 
pelas políticas públicas, é fator determinante para sua integração social, 
conforme afirma Fraser (2007).
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Voltados para a perspectiva de reconhecimento da comunidade tradi-
cional circense e a valorização da cultura e memória desta comunidade, 
a organização desta categoria se fazia necessária, então, em 2006, é fun-
dada a Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de Circo do Ceará 
(APAECE), que dá força às discussões sobre direitos para esta população e, 
consequentemente, abre caminhos para a promoção de sua cidadania.

Pela sua itinerância, percorrendo diversas localidades e por instalarem-
se, geralmente, nas regiões onde o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) encontra-se mais alarmante, o circo sempre esteve ligado às mais 
diversas camadas sociais, realizando seus espetáculos para todos os públi-
cos, crianças, jovens, adultos e idosos, percorrendo todos os lugares, com 
sua magia, alegria e encantamento, elementos inerentes à sua atuação. 
Conforme afirma Camarotti (2004), o circo é uma linguagem, pois permite 
a comunicação entre membros de uma sociedade através dele, com suas 
mensagens verbais e visuais, sobretudo por que se utiliza de uma forma 
simples de comunicar, que beira ao universal, criando assim, uma vincu-
lação lúdico-artística, entre o artista e a comunidade, que os conecta e os 
transforma.

De acordo com a Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de 
Circo do Ceará (APAECE), existirem mais de 80 circos tradicionais cataloga-
dos em todo o estado do Ceará, a associação tem como missão a promoção 
do desenvolvimento social e econômico dos artistas e companhias cir-
censes tradicionais, assim como atuar em parceria com a comunidade de 
moradores no entorno dos circos, levando em consideração sua condição 
de itinerância, além de integrar ações de educação e formação profissional 
de qualidade, o fomento a cultura, a geração de renda e a assistência social, 
através da criação de programas de geração de renda e emprego, promoção 
de ações gratuitas nas áreas de educação para a população local, produ-
ção e apresentação de espetáculos circenses temáticos para estudantes e 
população carente.

Os projetos da APAECE são sempre voltados para formação do artista 
circense, para qualificação de seus espetáculos, formação de plateia e reco-
nhecimento da comunidade que os recebem. Em 2006, o projeto “Circo de 
todas as artes”, foi uma grande ação estruturada em Fortaleza, onde os circos 
abriam suas lonas para a comunidade, ofertando diversas ações de cidada-
nia em parceria com o poder público e parceiros, como: ações de prevenção 
às drogas, ações de equidade de gênero e de prevenção à violência contra 
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a mulher, formalização de microempreendedores, assessoria jurídica, mas-
soterapia, aferimento de pressão, pesagem, controle de glicemia, emissão 
de documentos, regularização de títulos de eleitor, vacinação, distribuição 
de mudas, corte de cabelo, campanhas da dengue, vacinação antirrábica, 
diversas palestras de cunho ambiental, além de oficinas e workshops.

Assim, a APAECE surge com um de seus projetos mais importantes, o 
Pensando as Artes do Circo: Projeto de Formação para o Circo Cearense 
que, conforme supracitado propõe a formação pedagógica destes circenses 
e, consequentemente, pelo aporte financeiro, a melhoria das estruturas das 
lonas, para possibilitar uma formação mais efetiva, com suporte de uma 
metodologia alinhada com as particularidades desta comunidade.

Neste projeto, o circense é, de forma mais direta, incluído como agente 
ativo de transformação cidadã, através de oficinas e atividades que os capaci-
tem profissionalmente, mas com uma pedagogia que se distancia da prática 
regular, se aprofunda em flexibilização pelo reconhecimento das especifici-
dades circenses e se aproxima do que propõe Freire (1996) ao afirmar que 
o ato de ensinar não se configura na transferência do conhecimento, mas 
estimula a criação de possibilidades para a sua consequente produção ou 
construção e o que nos coloca Franco (2011), quando traz a noção de enten-
der que a educação se realiza em toda a sociedade, em diferentes espaços 
sociais e que essa realização deve abarcar os diversos contextos e possi-
bilidades formativas para que se concretize o pleno exercício da cidadania.

Resultados e discussão

Como já afirmava Paulo Freire (1987), é nas palavras, no trabalho, nas 
brincadeiras, no diálogo e na ação-reflexão que os homens, mulheres e crian-
ças se fazem e não no silêncio, porém, para que a fruição destes saberes 
aconteça com a inserção de outros elementos e conhecimentos de caráter 
mais sistemático, assim é que há de se investigar a capacitação

destes comunicantes, suas atitudes rotineiras e as formas de repasse 
utilizadas pelos circenses, para, então, propor estratégias metodológicas 
eficientes para cumprir a função primeira do projeto de formação para o 
circo cearense, proposto pela APAECE, que é a capacitação dos circenses 
participantes quanto aos instrumentais didático-pedagógicos utilizados 
pela educação formal, no que compete a pedagogia em seus aspectos 
didático-práticos.
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Durante o acompanhamento das atividades realizadas durante o projeto 
de formação articulado pela APAECE, notou-se a aplicação das metodo-
logias ativas, que de acordo com Bergmann e Sams (2016) proporcionam 
uma aproximação com a linguagem dos educandos promovendo assim o 
respeito às especificidades do fazer circense e ao arcabouço trazido pelos 
sujeitos promovendo assim o intercâmbio dos saberes e podendo sistema-
tiza-los a fim de junto com os circenses tradicionais tecer uma metodologia 
que seja natural ao circo e que valorize as especificidades do circense e de 
seus ensinamentos ancestrais.

Destarte, os circenses acompanhados dos monitores do projeto eram 
apresentados às metodologias e instrumentais usados nos ambientes 
escolares, a saber, sala de aula invertida, modelos de planos de aula, concei-
tos avaliativos e colaborativamente analisavam-se quais práticas poderiam 
ser utilizadas dentro do ambiente do circo nas formações que os circenses 
tradicionais promoveriam no espaço da lona e desta forma resignificando 
este ambiente para eles tão familiar.

Considerações finais

A proposta relativa à metodologia de ensino do referido projeto é autoin-
titulada como formação técnico-pedagógica em artes e técnicas circenses 
e vivências para formação humana integrada. Segundo a proposta do pro-
jeto, que é nosso objeto de estudo, estes circenses tradicionais, que hoje 
repassam seus conhecimentos, saberes e fazeres de forma oral e, geral-
mente, apenas para membros de sua família, terão, por meio de um suporte 
didático-técnico-pedagógico, um direcionamento formativo que os possibi-
litará repassar, didaticamente, esses saberes ancestrais para a comunidade, 
o que potencializaria suas possibilidades de trabalho e de ganho financeiro, 
mas, mais importante, possibilitaria à comunidade o contato direto com 
estes saberes ancestrais circenses.

Tratando-se de uma pesquisa ainda em andamento, as discussões 
estão em construção, bem como as ferramentas metodológicas utilizadas 
no projeto de formação realizado pela Associaçao de Proprietários, Artistas 
e Escolas de Circo do Ceará (APAECE).

Intencionou - se aqui apresentar parte do trabalho realizado pela asso-
ciação no âmbito de preparar os circenses tradicionais para atuarem como 
formadores nas artes circenses aliando seus conhecimentos ancetrais à 
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uma sistematização onde fosse possível valorizar e não subalternizar os 
saberes e fazeres ancestrias.

Desta forma, vislumbra-se a necessidade de coleta de dados atuais dos 
projetos em curso, sobre o universo do circo tradicional e as contribuições 
deste projeto para os circenses participantes, durante os 03 anos do projeto, 
iniciado em 2018, com finalização prevista em 2020.
Palavras-chave: Circo Tradicional; Formação; Metodologias ativas.
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O ENSINO DE FÍSICA E O PROCESSO DE AQUISIÇÃO 
DE CONHECIMENTOS DOS ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Laiane Borges do Nascimento1 | Rayane Ricarto da Silva2 

George Pimentel Fernandes3

Introdução

Este resumo tem como foco principal dialogar sobre o processo de 
ensino e aprendizagem do aluno em relação ao ensino de física nos 
anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos aqui presente buscam 

incentivar a realização de experimentos científicos nas aulas de ciências.
Neste cenário, delimitou-se a seguinte questão problema: Como favorece 

o ensino de física nas escolas do ensino fundamental? Para responder essa 
problemática respal daremos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Segundo a Base Nacional Comum Curricular- BNCC o ensino de física se 
dar através da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, que con-
templa a Biologia, Química e Física. Pois na matriz curricular não há uma 
disciplina específica para abordar essa temática. Sobre o ensino de ciências 
o autor Lemke (1997) afirma que “Ensinar ciência é ensinar a falar ciência”. 
Pois no cotidiano escolar muitas das vezes nos deparamos com situações 
das quais envolvem ciências que estão relacionadas à Física, Química e 
Biologia.

O ensino de física é posto como disciplina obrigatória no ensino médio. 
Nos anos anteriores, esse assunto é escasso o autor Zanetic (2006, p.41), 
argumenta: “[...] eu diria que precisamos colocar a física de qualquer século 

1 Graduanda do Curso de Pedagogiada Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: laianeborges2510@email.com.
2 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: ayanericarto@gmail.com.
3 Prof. do Departamento de Educação da Universidade Regional do Cariri-URCA. 
 E-mail: pimentelcrato@gmail.com.
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na sala de aula antes que ela (a física na escola) acabe!”. Nesse sentido, jus-
tifica-se a inclusão nos primeiros anos do ensino fundamental.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização deste 
artigo foram estudo bibliográfico e de cunho exploratório, com a finalidade 
de favorecer o ensino através do experimento e a realização do mesmo. 
Segundo Gil (2002) “[...] estas pesquisas têm como objetivo principal o apri-
moramento de ideias ou descoberta de intuições.” Consequentemente, a 
inclusão do experimento, nas aulas de ciências passa a ser o recurso que 
despertará a atenção das crianças.

Realizamos um experimento caseiro, reunimos em torno de sete crianças 
para realizar o experimente sob nossa orientação e cuidados. O experimento 
do qual apresentamos retrata as densidades da água, óleo e co2 (dióxido de 
carbono) um composto essencial para o processo de fotossíntese transfor-
mando a energia solar em energia química. Diante a reação e expressões 
das crianças, podemos constatar que o ensino de física é possível ser intro-
duzido no âmbito educacional, de maneira dinamizadora e lúdica, fazendo 
com que os educando despertem suas curiosidades e habilidades para o 
ensino e aprendizagem sobre a física.

Desenvolvimento

O ensino de física é de suma importância na vida educacional dos alu-
nos. O papel do professor é inserir de forma lúdica e dinâmica o ensino da 
física, despertando o interesse e a curiosidade do aluno, para isso propomos 
uma metodologia ativa da qual os alunos sintam o interesse de participar e 
interagir nas atividades. Desta forma possibilita que o educando desenvolva 
suas “articulações” com a Física.

Lima (1995, p.117) faz um diálogo sobre a importância desse assunto 
no âmbito educacional e dar uma sugestão pedagógica que pode ser traba-
lhada em sala de aula: as histórias infantis. Sobre esta analise Lima (1995, 
p.117) afirma que:

Além de construir para despertar o prazer pelo estudo da física, 
permite uma integração entre ela e a linguagem e supera as 
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impossibilidades materiais usados como argumento em diver-
sas escolas e professores, como falta de laboratórios e materiais 
específicos para o ensino da física.

Uma das atividades pedagógicas que pode ser introduzida são os experi-
mentos científicos, desde que, mantenham uma articulação teoria e prática. 
De acordo com Vygotsky (1989):

A experiência prática mostra também que o ensino direto de con-
ceitos é impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer 
isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o verba-
lismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante 
à de um papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos 
correspondentes, mas que na realidade oculta um vácuo. (p. 72).

Para o ensino de física é preciso que o tema seja do interesse dos alu-
nos que vá ao encontro a sua realidade, com elementos de seu cotidiano. 
Ter conhecimento sobre a física é saber como interpreta os fenómenos da 
natureza. Para Freire (1997, p. 95).

[...] a construção ou a produção do conhecimento do objeto 
implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de 
tomar distância do objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cin-
dí-lo, de cercar o objeto ou fazer sua aproximação metódica, sua 
capacidade de compara, de perguntar.

Desta forma, a prática valoriza a participação dos alunos, sem deixar de 
lado a visão conceitual, tende a aproximar a criança da ciência. Não basta 
ensinar apenas a teoria, é de suma importância ressaltar os conhecimentos 
atitudinais e procedimentais.

Segundo Lúzia (2008) os conhecimentos atitudinais “[...] proporcionam 
ao aluno posicionar-se perante o que apreendem. Detentores dos fatos e de 
como resolvê-los, é imprescindível que o aluno tenha uma postura perante 
eles”. Os conhecimentos procedimentais são os conhecimentos que são 
adquiridos na prática, durante a realização de atividades pedagógicas.

Lima e Maués, (2006, p.172) discorrem sobre a importância dos conhe-
cimentos atitudinais e procedimentais ressalta que devemos ter um novo 
olhar para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental e 
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afirma que: “[...] tomando como referência os saberes das professoras e pro-
fessores que ensinam ciências, os pesquisadores e formadores estarão em 
melhores condições para compreender a realidade do ensino de ciências 
assim, para construírem caminhos juntos”. E dessa maneira uma relação 
dialética, cujo o fim é a aprendizagem dos alunos. Por esse e tantos outros 
motivos que é de suma importância o ensino de física no ensino fundamen-
tal. Dessa maneira os educandos terão uma nova percepção de mundo, pois 
irão absorver um novo conhecimento sobre os conceitos básicos, sobre a 
Física e, consequentemente, conhecimentos produzidos pela humanidade.

Não se trata apenas de que a escola deve colocar os alunos 
em contato com os conhecimentos científicos, artísticos e filo-
sóficos, mas também que a escola deve produzir nos alunos a 
necessidade de apropriação permanente desses conhecimentos 
em níveis cada vez mais elevados. A escolha enriquecerá o aluno 
à medida que produza nele necessidades formativas que não 
surgem espontaneamente na vida cotidiana. A função da escola 
não é, portanto, a de adaptar o aluno às necessidades da vida 
cotidiana, mas de produzir referentes a esferas mais elevadas de 
objetivação do gênero humano (DUARTE, 2013, p. 213).

Nesta perspectiva podemos afirma que o professor juntamente com a 
comunidade escola deve proporcionar aos alunos, momentos de apren-
dizagens que envolvam a teoria prática, para que aluno absorva melhor o 
conteúdo, facilitando em seu processo de aprendizagem.Para que ocorra 
uma aprendizagem dos conhecimentos que tratam a Física, necessária a 
presença de um professor. Assim ele conseguirá trazer como experimentos 
de coisas da vivencia do cidadão enquanto sujeito da sociedade.

O papel que a professora exerce no desenvolvimento da criança 
é justamente o de forçar a ascendência dos conceitos cotidia-
nos, de medir o processo que vai abrindo caminho para a posse 
dos conceitos científicos [...] Fazer isso demanda das professoras 
saberes ou vivencias que não são necessariamente da ordem de 
conceitos específicos, mas sobre o mundo da criança e de seus 
modos de pensar, dizer e aprender. Trata-se de um domínio mais 
da ordem dos conteúdos procedimentais e atitudinais do que 
propriamente dito. PINTO e CARLETTO (2013; pg. 217).
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Dessa forma cabe ao professor escutar e trabalhar com os alunos os 
processos que estão dentro do cotidiano e que fazem parte da vida deles.

Resultados e discussão

A realização desse estudo foi de suma importância para nossa forma-
ção e compreensão a respeito do ensino de fisica no ensino fundamental. 
Como foi enfatizado ao longo do texto é possível haver ensino de Física na 
sala de aula, e desconstruir o pensamento que muitos têm que o ensino 
de ciências é apenas Biologia. A Física e Química, também, são ciências e 
devem ser inseridas no contexto escolar para que os alunos se apropriem 
desses conhecimentos. A realização do experimento nos mostrou o quanto 
é importante o ensino de Física. As crianças se mostraram entusiasmadas 
para realizar o experimento. Podemos observar a curiosidade em saber o 
porquê das reações ao misturar os ingredientes.

Considerações finais

Por fim, podemos destacar que o estudo desenvolvido valoriza o uso 
de experimentos, nas aulas de ciências. Pois, visa à inserção do ensino de 
Física no âmbito educacional e consequentemente facilita o processo de 
aprendizagem das crianças.

Concluímos que o ensino de Física deve fazer parte de todo o processo 
de aprendizagem dos alunos, pois, é através deste ensino que a curiosidade 
flui e as perguntas surgem, fazendo assim com que a aula se torne dinâmica, 
instigando a todos uma aula dinâmica e mostrando que todos conseguem 
captar o que esta sendo apresentado na aula.

O professor faz parte desse processo no qual a física é tão importante. A 
Física está a todo tempo ocupando um espaço em nossas vivências, porém 
é necessário que elas sejam apresentadas, usando um mediador que faça a 
conexão por conceitos.

Por fim, os experimentos mostram que a Física é tão importante como 
qualquer outra disciplina e que deve fazer parte da matriz curricular, pois é 
através dela que temos a oportunidade de ter uma compressão dos os fenô-
menos do mundo e da natureza.

Palavras-chave: Ciências, Ensino de física, Experimento científico, ensino 
aprendizagem, formação.
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AÇÃO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO NA  
COMUNIDADE SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS:  

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Braúna dos Santos1 | Ana Karla Ramalho Paixão2

Introdução 

O Sistema Único de Saúde traz como atividade básica: assistência à 
concepção e contracepção; o atendimento pré-natal; a assistência ao 
parto, ao puerpério e ao neonato; o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis; o controle e a prevenção dos cânceres cérvico-uterino, de 
mama, de próstata e de pênis. 

Objetivo

Relatar uma experiência realizada em uma Comunidade no município de 
Guaiuba durante uma atividade do Curso EdPopSUS, onde estiveram pre-
sentes os profissionais da Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS), os 
educandos, educadores e população em geral, aconteceu no espaço de uma 
creche concomitante com outros serviços e parceiros. 

Resultados e discussão

Na ocasião foram discutidos sobre os métodos contraceptivos, abor-
dando a importância da realização do exame de prevenção mais conhecido 
como Papanicolau reforçando na prevenção do Vírus do Papiloma Humano- 
HPV por meio da vacinação. Vale ressaltar que existe a Lei nº 9.263, de 12 

1 Graduada em Serviço Social- Faculdade FATENE. 
 E-mail: aline_brauna@hotmail.com
2 Graduada Enfermagem- Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. 
 E-mail: karlaramalho284@gmail.com
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de Janeiro de 1996, onde traz em seu Art. 3º o planejamento familiar como 
parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao 
casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. 

Metodologia 

Trata-se de um relato de experiência, realizado por profissionais da 
saúde, utilizando a roda de conversa para as discussões sobre métodos 
contraceptivos e Infeções Sexualmente Transmissíveis – ISTs. Contou com 
a participação de dez mulheres e dois homens. 

Conclusão 

Concluiu-se que a atividade mostrou o quanto é positivo ser realizada 
atividades de promoção, proteção e prevenção a saúde e que está temática 
pode gerar mudanças, visto que encontramos pessoas que nunca fizeram 
um exame de prevenção como também não utiliza nenhum método con-
traceptivo. A promoção da saúde se apresenta como uma possibilidade 
concreta de mudança na agenda da saúde tanto para fortalecer quanto para 
fundamentar a sua consolidação.
Palavras chave: Sistema Único de Saúde. Comunidade. Métodos 
Contraceptivo.
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ADOECIMENTO DE PROFESSORES NA REDE MUNICPAL 
DE QUIXADÁ

Sheila Maria Gonçalves da Silva1 | Antônia Solange Pinheiro Xerez2

Introdução

Esta pesquisa tem a finalidade de analisar as principais causas e queixas 
do adoecimento de professores em plena atividade laboral da sua pro-
fissão, caracterizar o cotidiano dos professores adoecidos e analisar os 

principais focos de tensão enfrentados pelos professores da rede pública 
municipal de ensino que levam ao adoecimento. É recorrente os relatos dos 
professores sobre o descontentamento com a educação, gerando senti-
mento de frustração, insegurança, desanimo com o ambiente escolar e com 
a profissão. Ao mesmo tempo percebemos um crescimento de casos de 
adoecimento físico, mental, emocional dentre os professores, provocando 
afastamento temporário (licenças médicas), readaptação de função ou per-
manente (aposentadoria por invalidez), levando um questionamento se as 
condições de trabalho e as relações interpessoais no ambiente de trabalho 
estariam contribuindo para o adoecimento dos professores.

Pela complexidade e importância da temática, a pesquisa se justifica 
dada sua relevância na análise do processo de adoecimento de professores 
em atividade escolar o que possibilitará uma leitura crítica sobre a invisibi-
lidade da saúde dos professores. É preciso falar que o lugar de trabalho se 
modifica e modifica as pessoas, é fonte de alegria, mais também de tristeza, 

1 Mestranda do Curso de Mestrado em Educação Intercampi FECLESC/FAFIDAM – MAIE da Univer-
sidade Estadual do Ceará -UECE. 

 E-mail: sheilamgs123@gmail.com
2 Professor orientador: Dourtora, Faculdade de Educação de Itapipoca/MAIE - Universidade Estadual 

do Ceará - UECE. 
 E-mail: antonia.xerez@uece.br
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de prazer ou sofrimento, de saúde ou doença. É preciso falar da saúde do 
professor para falar de educação prazerosa, de relações interpessoais no 
ambiente de trabalho.

Diversos são os estudos que chamam a atenção para o adoecimento 
dos professores em plena atividade docente nas últimas décadas, auto-
res como: CODO (2006), CRUZ (2010), ESTEVES (1999), BENEDETTI 
(2016), BENEVIDES-PEREIRA (2002), ZARAGOZA (1999), XEREZ (2014), 
PASCHOALINO (2015), debatem o perigo da falência de todo um sistema 
de ensino, caso não seja considerado que os professores estão adoecidos e 
adoecendo no cotidiano do seu trabalho pelo descontentamento, pela falta 
de respeito e de valorização da sua profissão. Tratar da saúde do professor 
é uma necessidade urgente da política educacional, fatores como despres-
tigio, situações estressantes, pressões externas e o caos da dinâmica social 
e familiar tem sinto fatores de adoecimento e mal estar do professor em sua 
sala de aula e nas relações interpessoais com seus alunos e o ambiente de 
trabalho. Para melhor compreensão do contexto do trabalho e seus efeitos 
sobre a vida dos trabalhadores estudaremos MARX (2013) e sua contribui-
ção crítica sobre o processo de produção do capital e a centralidade das 
questões do trabalho de um lado o valor de uso e do outro o valor de troca; 
essa dualidade tem provocado na contemporaneidade ambientes de adoe-
cimento e mal estar do trabalhador.

Metodologia (ou materiais e métodos)

O presente estudo apoiar-se-á na pesquisa bibliográfica e documental. 
Para coleta de dados será aplicado num primeiro momento utilização de um 
questionário, distribuídas entre questões fechadas e abertas, abrangendo os 
objetivos da pesquisa. E o segundo momento a utilização de uma entrevista 
estrutura para o aprofundamento das questões objeto da pesquisa com um 
grupo menos de professores. Terá como campo empírico o município de 
Quixadá-Ceará, situado no Sertão Central, que fica cerca de 160 km da capi-
tal cearense, e abrangerá uma amostra não probabilística em média com 15 
professores. Estes professores serão abordados a partir das informações 
obtidas no Instituto de Previdência Municipal de Quixadá (IPMQ) que estão 
ou estiveram em situação de adoecimento ocupacional e apresentaram 
atestados médicos entre os anos de 2013 a 2018. Os dados obtidos serão 
analisados mediantes os fatores condicionados que mais contribuíram para 
o adoecimento dos professores em atividade escolar.
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Resultados e discussão

Com base nos levantamentos que serão coletados no Instituto de 
Previdência Municipal de Quixadá, bem como, da aplicação dos questioná-
rios e das entrevistas diretamente com os professores adoecidos, poderemos 
constar as principais causas e queixas dos docentes que os levaram em 
algum momento do exercício da profissão afastarem-se da sala de aula por 
adoecimento e mal-estar ocasionado pelo ambiente de trabalho.

Considerações finais

Nas últimas décadas vem ocorrendo diversas reformas no campo das 
políticas educacionais que tem gerado mudanças na organização esco-
lar, provocando um repensar do trabalho docente, com efeitos direitos no 
seu fazer pedagógico, consequentemente, tem influenciado na saúde dos 
profissionais da educação, aqui mais especificamente, dos professores em 
atividade escolar.

A reestruturação do trabalho do professor envolve as condições de tra-
balho que vai além das instalações físicas, materiais, equipamentos e meios 
de realização das atividades, diz respeita, sobretudo das relações de tra-
balho (valorização, remuneração, carreira), como também um ambiente 
propicio as relações interpessoais. A ausência desse ambiente acolhedor 
expõe os professores aos riscos de adoecimento e os níveis de segurança 
nos ambientes ocupacionais influenciam diretamente a vida dos sujeitos.

Segundo ROBALINO (2012),

A valorização da profissão docente inclui, também, a atenção aos 
diversos aspectos da vida profissional e pessoal dos trabalha-
dores da educação como condição fundamental para um bom 
desempenho e para garantir seu direito a um trabalho que seja 
fonte de alegria e realização. (ROBALINO, 2012, p.317).

O adoecimento dos professores em plena atividade escolar tem implica-
ções tanto do ponto de vista pessoal, como profissional porque envolvem 
diversos fatores sociais, culturais, políticos, econômicos que estão inseridos 
nesse sujeito professor, que precisa dar conta das demandas cada vez mais 
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imediata da sociedade do seu fazer profissional, o que vem provocando 
esgotamento físico, emocional, desanimo pela profissão.

A docência como trabalho laboral, de envolvimento interpessoal, precisa 
ser compreendido dentro de um processo saúde-doença dos professores. 
Entendendo saúde como um fenômeno eminentemente humano e não ape-
nas como um fato biológico-natural. A saúde uma condição necessária 
para o bom funcionamento psicossocial do ser humano, em particular, do 
professor ora como objeto de estudo da pesquisa, que vem apresentando 
quadro cada vez mais comum de adoecimento em plena atividade produ-
tiva de sua função docente. Há um desanimo, falta de tempo para o próprio 
eu da pessoa professor, todo tempo está voltado para produção de resul-
tados, o trabalho do professor parece não ter limites e acaba invadindo a 
sua vida particular e social, levando em alguns momentos ao adoecimento, 
como afirma PASCHOALINO(2015) “o trabalhador convive com essas con-
tradições; a atividade laboral pode, ao mesmo tempo, ser dor e ser cura, ser 
tortura e ser valor”.

CARMO (2013) nos aponta que as mudanças ocorridas no processo de 
trabalho cada vez mais individualizam e responsabilizam as pessoas em 
maximizar a produção, a partir da alteridade do trabalho e do consumo na 
sociedade de classe, o que vem alterando o significativamente, o quadro 
psíquico dos individuo levando ao sofrimento na esfera da vida social e 
profissional.

Conforme LAPO (2003) é preciso reconhecer que os professores estão 
adoecendo não como processo bio-natural, mais as condições de traba-
lho estar favorecendo o surgimento de doenças ocupacionais afetando 
os professores em atividade escolar. É necessário tirar da invisibilidade o 
mal-estar e o adoecimento dos professores e não agravar mais ainda suas 
percas de alta estima, quando o sistema culpabiliza o professor pelo insu-
cesso do aluno. É urgente detectar os agentes causadores das dores e do 
adoecimento do professor no ambiente de trabalho para que reestabeleça o 
“encantamento” ou o total abandono pela a profissão.
Palavras-chave: Adoecimento, Trabalho, Profissão.
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TECNOLOGIA DE REALIDADE AUMENTADA COMO 
MECANISMO DE APRENDIZADO

Thiago dos Santos Silva1 | Aisla Laiara Anjos de Assis Galindo2

Introdução

Os avanços tecnológicos estão cada vez mais rápidos e, apesar de 
alguns reveses, mostraram-se um grande aliado para o desenvolvi-
mento e aprimoramento das mais diversas áreas do conhecimento. 

O processo que podemos chamar de digitalização do mundo está tornando 
a tecnologia cada vez mais acessível e criando cada vez mais “nativos digi-
tais”, que devido às condições e ambientes em que estão inseridos, passam 
a ter uma visão diferente do mundo. Tendo isso em vista, é necessário per-
ceber que, assim como a raça humana, o sistema de ensino, bem como seus 
mecanismos, devem, também, estar evoluindo e se adaptando ao tempo 
em que se encontram, a fim de obter resultados maiores e mais efetivos de 
maneira mais eficiente, abrangente e inclusiva.

Os livros se mostram capazes de suprir boa parte do que o processo de 
absorção de conhecimento demanda, porém não abrange um caráter prático 
que, muitas vezes, é essencial e até mesmo bem mais motivador dentro de 
um aprendizado. A tecnologia de Realidade Aumentada (ou RA) entra neste 
âmbito como forma de apoio, criando um novo ambiente, facilitando aulas 
práticas e tornando-as mais interativas e cativantes aos alunos, implicando 
em um maior engajamento destes.

O aprendizado através desta tecnologia abrange as perspectivas físicas, 
cognitivas e contextuais. Segundo “Bujak, Radu, Catrambone, MacIntyre, 

1 Estudante técnico do Curso de Informática do Instituto Federal - BA. 
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Zheng e Golubski (2013), a manipulação física-virtual proporciona diversas 
interações naturais e maior controle do aluno através de tais interações. Já 
a facilitação do entendimento de questões complexas, reduz a carga cogni-
tiva e resulta em melhor compreensão de conceitos abstratos. Os mesmos 
autores dizem que, na perspectiva contextual, são criadas possibilidades 
de aprendizado colaborativo, e a comunicação entre estudantes aumenta a 
facilidade de uso da tecnologia de Realidade Aumentada.

A RA consiste na combinação do mundo real com elementos virtuais 
que são acrescentados a ele, promovendo uma interação em tempo real do 
usuário com o ambiente. Levando em conta que hoje existem ferramentas 
e bibliotecas como o ARToolKit e Vuforia que facilitam muito o desenvolvi-
mento de aplicações e softwares deste ramo, a criação e o preparo desses 
ambientes se torna mais acessível, podendo ser utilizados não só por pro-
fissionais de programação, como também por educadores em geral ou até 
mesmo pelos próprios estudantes em algum trabalho acadêmico. Alunos 
podem melhorar seu entusiasmo pela aprendizagem e aumentar suas práti-
cas baseadas no realismo educacional com RA (Abdoli-Sejzi, 2015).

Vale lembrar que por mais revolucionária que seja, a tecnologia por si 
só não faz o trabalho completo, apenas informatizar as coisas não será o 
suficiente. É necessário uma conversa e interação do educador para com o 
ambiente, com os estudantes e com as máquinas e softwares.

Metodologia (ou materiais e métodos)

Este trabalho foi elaborado a partir de pesquisas e leituras de artigos 
e partes de livros sobre Realidade Aumentada, bem como o livro “Os Sete 
Saberes Necessários à Educação do Futuro” (Edgar Morin, 2000), tendo 
como principal base o primeiro saber, onde Morin argumenta que as ceguei-
ras do conhecimento são o medo e a ilusão, e que aponta o erro como algo 
natural e necessário ao aprendizado. Uma das propostas deste projeto é 
justamente utilizar o erro como um mecanismo de aprendizado, tendo a RA 
como elemento mister do processo, uma vez que em ambientes virtuais os 
erros são facilmente reparáveis por não serem reais e concretos, todavia, 
podem dar ao usuário a experiência real da suposta falha, isso fará com que 
o estudante saiba o que fez de errado para consertar e seguir em frente.

Há várias maneiras de se implementar a Tecnologia de Realidade 
Aumentada na educação. Imagine, por exemplo, um(a) professor(a) de 
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biologia explicando sobre o sistema circulatório. Ao usar um ambiente com 
RA, os estudantes podem facilmente visualizar e interagir com o sistema, 
vendo por diferentes ângulos e, em uma situação um pouco mais avançada, 
podem até mesmo manipular veias e artérias para simular uma suposta 
reação às alterações feitas. Outra forma de utilizar a proposta em meio aca-
dêmico é fazer um link entre o software de RA e uma plataforma online com 
pontos, conquistas e recompensas, utilizando o método de “gamificação” 
para estimular ainda mais os aprendizes.

Desenvolvimento

A Realidade Aumentada se baseia em um processamento em tempo real 
que adiciona elementos virtuais a um ambiente físico por meio de um soft-
ware e uma máquina. A RA e suas variações representam, segundo “Ribeiro 
e Zorzal (2011), técnicas computacionais que analisam o espaço tridimen-
sional onde o usuário atua de forma multissensorial. Esta tecnologia, está 
inserida em um espaço chamado “Realidade Misturada”.

A realidade misturada pode ser definida como a sobreposição de 
objetos virtuais tridimensionais gerados por computador com o 
ambiente físico, mostrada ao usuário, com o apoio de algum dis-
positivo tecnológico, em tempo real. (KIRNER; TORI, 2006, p.21)

ARToolKit é um software que contém uma biblioteca para o desenvol-
vimento de aplicações RA, possui bibliotecas de visão computacional com 
monitoramento de vídeo que calculam a posição e orientação reais da 
câmera em relação aos marcadores físicos em tempo real. Não é necessá-
rio um hardware de alto custo para a implementação do ARToolKit, o que faz 
com que ele seja um dos mais populares nesta categoria. O software possui 
código livre, mas também há uma versão comercial fornecida pela corpora-
ção ARToolworks.

O Vuforia é um SDK (Software Development Kit ou Kit de Desenvolvimento 
de Software) de realidade aumentada para dispositivos móveis com suporte 
para Android, iOS e Unity criado pela Qualcomm. O Vuforia permite acesso 
a um plug-in utilizado para desenvolver projetos e aplicações com o Unity.

Unity é uma plataforma de desenvolvimento focado em aplicações 
e jogos 2D e 3D, tem facilidade para criação de materiais, iluminações, 
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modelos, interfaces e outros elementos necessários para as aplicações, 
além de scripts em C#.

O desenvolvimento do projeto consiste na criação das aplicações por 
meio de um dos mecanismos apresentados, visto que são de baixo custo e 
acessíveis ao público geral, e a implementação do modelo, bem como das 
novas práticas educacionais em sala de aula.

Resultados e discussão

De acordo com as pesquisas feitas, boa parte dos docentes não tiveram 
dificuldades na adaptação para a realidade aumentada, “Macedo e Góes 
(2017), apontam a RA como um mecanismo educacional maduro.

Uma pesquisa feita no SENAI em 2005 (pode ser encontrado em: http://
files.drucillainf.webnode.com/200000062-9249a943e8/50460.pdf) resul-
tou em uma aprovação pela grande maioria dos discentes principalmente 
pela motivação no uso dos materiais, foi destacado também os diversos 
ângulos de visão de um mesmo objeto. Foi salientado que, apesar de ser 
algo inovador, ele também depende muito do papel do professor, confir-
mando o que foi dito ao final da introdução deste resumo expandido. Vindo 
da parte dos docentes, houve extrema satisfação com o método, vislum-
brando o baixo custo deste, e destacando a importância da tecnologia aliada 
à educação.

Este trabalho ainda não foi feito em pesquisa de campo, portanto, ainda 
não é possível comparar com resultados próprios.

Considerações finais

A tecnologia de realidade aumentada vem ganhando cada vez mais 
espaço dentro da sociedade, e se destacando na área da educação. Se apli-
cada da maneira correta, esta metologia pode impulsionar o aprendizado 
e motivação dos discentes em uma escala enorme e muito mais inclusiva. 
Apesar disso, é necessário um treinamento prévio para o docente que irá 
aplicar o método, para que este conheça as capacidades da tecnologia e 
saiba onde e como aplicá-la em seu ensino.

A Realidade Aumentada pode abrir várias portas nos ambientes de 
ensino, e melhorar a noção e percepção espacial dos alunos devido a sua 
interatividade, bem como incentivar os discentes a praticar sem o medo da 
falha.
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Este trabalho ainda requer a pesquisa de campo com testes em escolas, 
é cabível crer que seja necessário levar este método ao conhecimento de 
todos, pois nele há um grande potencial.
Palavras-chave: Aprendizado; ARToolKit; Educação; Realidade aumentada; 
Tecnologia.
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A IMPORTÂNCIA DA TI NO ENSIMO - APRENDIZAGEM

Alice Dourado Souza1 | Victor Bruno Silva Barbosa2

Introdução

Um equívoco comum que misturar educação e tecnologia individualize 
e destaque os alunos na sala de aula. Hoje em dia, os estudantes são 
extremamente adeptos da tecnologia e os especialistas concordam 

que o uso de métodos educacionais com conhecimento de tecnologia nas 
salas de aula cria um ambiente colaborativo de aprendizado de idiomas, 
onde os alunos podem viver em um mundo de autonomia do aluno e apren-
der um com o outro. Via tecnológicos plataformas , alunos e professores 
podem compartilhar idéias, documentos, sediar cursos on-line, seminários 
de formação executados, e dar um ao outro feedback individual honesto. A 
tecnologia cria uma colmatar uma lacuna no mundo do aprendizado de idio-
mas , criando uma comunidade de aprendizes com os mesmos objetivos 
de desenvolvimento de idiomas e conectando-os de maneira interativa aos 
recursos necessários para o sucesso.

Todas as facetas de nossas vidas diárias estão, de uma maneira ou de 
outra, saturadas pelo uso de ferramentas tecnológicas que provaram enri-
quecer e facilitar nossas vidas um pouco mais a cada dia.

1 Cursando o Curso de informática do Instituto Federal da Bahia - IFBA. 
 E-mail: alicedouradosousa1000@gmail.com;
2 Cursando o Curso de informática do Instituto Federal da Bahia - IFBA. 
 E-mail: vyctorbruno892 @gmail.com
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Metodologia (ou materiais e métodos)

A aprendizagem assistida por computador está sendo amplamente uti-
lizada pelos professores e estudada pelos pesquisadores. Os professores 
usam computadores nas salas de aula e atribuem aos alunos tarefas para 
integrar a tecnologia aos trabalhos de casa. Vários estudos foram realiza-
dos sobre como o uso do computador para o aprendizado de idiomas afeta 
o desenvolvimento das quatro habilidades dos aprendizes (ouvir, falar, ler 
e escrever). A maioria relata ganhos significativos em leitura e audição e 
a maioria dos programas vídeo chamada é voltada para essas habilidades 
acessíveis devido ao estado atual da tecnologia da computação. No entanto, 
a maioria dos softwares de leitura e audição é baseada em exercícios. Por 
outro lado, o uso da tecnologia, mesmo com suas limitações atuais, para 
o desenvolvimento das habilidades de fala ganhou muita atenção. Houve 
algum sucesso no uso de vídeo chamada, em particular a comunicação 
mediada por computador, para ajudar as habilidades de fala intimamente 
ligadas à “competência comunicativa” (capacidade de se envolver em con-
versas significativas no idioma de destino) e fornecer prática de fala interativa 
controlada fora da sala de aula. O uso do bate-papo foi mostrado para ajudar 
os alunos a rotearem certas expressões usadas com frequência para pro-
mover o desenvolvimento da estrutura automática que ajuda a desenvolver 
as habilidades de fala. Isso é verdade mesmo se o bate-papo for pura-
mente textual. O uso de videoconferência fornece não apenas imediatismo 
na comunicação com uma pessoa real, mas também pistas visuais, como 
expressões faciais, tornando a comunicação mais real. ajudar as habilida-
des de fala intimamente ligadas à “competência comunicativa” (capacidade 
de se envolver em conversas significativas no idioma alvo) e fornecer prática 
interativa de fala controlada fora da sala de aula. O uso do bate-papo foi 
mostrado para ajudar os alunos a rotearem certas expressões usadas com 
frequência para promover o desenvolvimento da estrutura automática que 
ajuda a desenvolver as habilidades de fala. Isso é verdade mesmo se o bate-
-papo for puramente textual. O uso de videoconferência fornece não apenas 
imediatismo na comunicação com uma pessoa real, mas também pistas 
visuais, como expressões faciais, tornando a comunicação mais real. ajudar 
as habilidades de fala intimamente ligadas à “competência comunicativa” 
(capacidade de se envolver em conversas significativas no idioma alvo) e 
fornecer prática interativa de fala controlada fora da sala de aula. O uso do 
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bate-papo foi mostrado para ajudar os alunos a rotearem certas expres-
sões usadas com frequência para promover o desenvolvimento da estrutura 
automática que ajuda a desenvolver as habilidades de fala. Isso é verdade 
mesmo se o bate-papo for puramente textual. O uso de videoconferência 
fornece não apenas imediatismo na comunicação com uma pessoa real, 
mas também pistas visuais, como expressões faciais, tornando a comunica-
ção mais real. Isso é verdade mesmo se o bate-papo for puramente textual. 
O uso de videoconferência fornece não apenas imediatismo na comunica-
ção com uma pessoa real, mas também pistas visuais, como expressões 
faciais, tornando a comunicação mais real. Isso é verdade mesmo se o bate-
-papo for puramente textual. O uso de videoconferência fornece não apenas 
imediatismo na comunicação com uma pessoa real, mas também pistas 
visuais, como expressões faciais, tornando a comunicação mais real.

Desenvolvimento

Especialistas estudaram e debateram que o aprendizado de idiomas 
apenas através de contribuições não é apenas ineficaz, mas também não 
é bem sucedido em alcançar o desenvolvimento da linguagem do aluno. A 
melhor maneira de aprender algo é através de um ambiente de aprendizado 
interativo criado por ferramentas e recursos tecnológicos. Para os alunos 
que aprendem o português, é essencial “fazer” coisas com o idioma, em vez 
de apenas aprender sobre o idioma com o professor. A tecnologia possibilita 
que os alunos interajam e obtenha uma compreensão mais completa de 
todos os componentes da língua. Alguns alunos se sentem mais à vontade , 
menos envergonhados de cometer erros e aprender com eles neste modelo 
interativo e intuitivo.

Resultados e discussão

O uso da tecnologia na educação tornou-se um ponto central de muitas 
pesquisas e estudos. A educação moderna tem que combinar com a tecno-
logia moderna para obter melhores resultados. O professor e o aluno podem 
usar a tecnologia para aprimorar as estratégias de ensino e aprendizagem.

Por outro lado,muitas pessoas estão preocupadas com os possíveis 
efeitos nocivos do uso da tecnologia na sala de aula ou em casa. As crian-
ças perderão a capacidade de se relacionar com outras pessoas? Eles se 
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tornarão dependentes da tecnologia para aprender? Eles encontrarão mate-
riais inapropriados? Provavelmente o mesmo foi dito com a invenção da 
imprensa, do rádio e da televisão. Tudo isso pode ser usado de maneira ina-
dequada, mas todos deram à humanidade acesso ilimitado a informações 
que podem ser transformadas em conhecimento.

Para começar, TV, a invenção que nos ajuda a obter informações úteis da 
maneira mais fácil. ”Eu acho que a vantagem mais importante da televisão 
é que ela é uma fonte enorme de informações, conhecimento e entrete-
nimento.” Embora a TV não seja uma invenção nova, as pessoas tentam 
encontrar muitas maneiras novas de usá-la como uma ferramenta de comu-
nicação. Alguns dos benefícios da TV podem ajudar os alunos de maneiras 
diferentes. Por exemplo, o aluno de inglês - ou qualquer outro idioma - pode 
encontrar uma coleção de programas, filmes, séries, documentários e pro-
gramas educados e canais que eles podem usar para aprender o idioma que 
desejam. Além disso, a TV é uma ferramenta fácil, barata e disponível para 
se comunicar com todo o mundo e conhecer as últimas notícias a qualquer 
momento e em qualquer lugar. Para se concentrar mais no aprendizado de 
idiomas, a TV pode ajudar de várias maneiras. Por exemplo, o aluno pode 
assistir ao filme enquanto lê as legendas ou assistir a um programa de idio-
mas simples para fortalecer as habilidades de escuta. A TV também pode 
apresentar muitos programas diferentes, não apenas entretenimento, mas 
também Notícias, programas documentais, programas educativos, filmes 
históricos e científicos.

Em segundo lugar, a internet, que hoje se tornou a tecnologia mais popu-
lar. Pode ser considerada a “melhor” maneira de manter contato com amigos 
de todos os países do mundo. Em outras palavras, a internet faz da nossa 
terra uma pequena vila. Na verdade, tem muitos benefícios; podemos men-
cionar aqui o uso para pesquisar informações e dados para fins acadêmicos. 
Os alunos sempre podem usar a internet para obter mais informações para 
suas pesquisas. Também se tornou uma maneira popular de se comunicar, 
você pode enviar e-mails, usar bate-papos, bate-papo por voz ou até mesmo 
vídeo-chat com seus amigos e familiares. Se olharmos mais de perto, a 
internet está desempenhando um papel essencial na educação atualmente. 
a Internet é uma área de armazenamento complexa que contém um enorme 
labirinto de informações de várias fontes. Tornou-se uma famosa fonte de 
informação para muitas pessoas em todo o mundo. A onda da Internet tam-
bém atingiu o cenário educacional de muitas maneiras importantes. O uso 
de tecnologias como a Internet como ferramenta de ensino nas escolas não 
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é o problema agora, pois é amplamente utilizado. Relativamente, a questão é 
como efetivamente empregar essas tecnologias e aproveitar plenamente as 
novas oportunidades criadas por elas para promover experiências positivas 
de aprendizado dos alunos.

Considerações finais

Em resumo, a tecnologia tem muitas faces e meios, e devemos escolher 
o uso apropriado da tecnologia para obter o máximo de benefícios. Temos 
que liderar a tecnologia e não deixar que a tecnologia nos leve. TV, Internet 
e celulares são alguns exemplos de tecnologias que não podemos ignorar 
usando-as em nossa vida cotidiana e, para seguir a trilha de velocidade que 
você precisa, siga a velocidade da tecnologia. O uso da tecnologia na edu-
cação se tornou um fato em nossas vidas. Vantagens e desvantagens são 
questões a serem investigadas em pesquisas futuras.
Palavras-chave: Educação ; Ensino, tecnologia, benefícios, Mitos.



124
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

Carvalho, João Soares, A Metodologia nas Humanidades. 1994. 20f. Dissertação 
de Mestrado – Universidade Portuguesa, Lisboa, 1994.

CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE: TEORIA E PRÁTICA, 12., 2017, Salvador. 
Anais… Salvador: ACM, 2017. 200 p.



125
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

REPROVAÇÃO E EVASÃO ESCOLAR NA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO EM SEABRA – BA

Guilherme Lopes de Oliveira1 | Ian Pedro Oliveira Novais2

Introdução

Sobre o discurso de “democratização” que vimos, mostra uma expansão 
nas escolas públicas no Brasil, melhorando sua estrutura e aumen-
tando a quantidade de vagas. Entretanto, na mesma dimensão que o 

acesso foi flexibilizado, surgindo novas matriculas, as taxas de reprovação e 
evasão cresceram exponencialmente.

No geral, entendemos que não é possível analisar a realidade assimi-
lando enquanto uma contraposição em movimento, desta forma, não basta 
mostrar o problema da reprovação e evasão na educação pública sem 
contextualizá-los com o universo em que eles estão inseridos. A educação 
como bem retrata Saviani, “para além de se constituir em determinado tipo 
de direito, o direito social, configura-se como condição necessária, ainda 
que não suficiente, para o exercício de todos os direitos, sejam eles civis, 
políticos, sociais, econômicos ou de qualquer outra natureza”.

Portanto, os processos de exclusão escolar, por meio da reprovação e 
evasão são o contrário desse paradigma, porque a educação passa a ser um 
direito que não está sendo exercido, inclusive sendo um impedimento para 
o acesso a outros direitos.

1 Técnico pelo Curso de Informática do Instituto Federal–IFBA, guilherme.lopes100301@hotmail.
com;

2 Técnico pelo Curso de Informática do Instituto Federal–IFBA, ianpeolno2003@gmail.com;
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Metodologia (ou materiais e métodos)

Esta pesquisa foi orientada pelos principios do método misto, segundo 
Creswell “por meio da combinação ou associação entre as abordagens qua-
litativas e quantitativas, também nomeada pela literatura” de multimétodos 
para alcançar uma maior abrangência no problema de pesquisa.

Possui uma abordagem quantitativa no que pertence a quantificação na 
coleta de alguns dados e quanto ao tratamento destes dados por meio de 
técnicas estatísticas no sentido de garantir sua representatividade, e quali-
tativa porque também emprega instrumentos de coleta de dados que visa o 
aprofundamento na compreensão das causas e consequências da reprova-
ção e evasão no contexto dos sujeitos que a sofrem, buscando uma análise 
reflexiva e interpretativa, com o propósito de especificar e desenhar o objeto 
de pesquisa na conjutura em que o problema surge, ou seja, a reprovação e 
evasão e suas evidências.

Outros recursos utilizados neste estudo foram as pesquisas bibliográ-
ficas e documental; inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico 
acerca dos estudos e teorias que, direta ou indiretamente vinculam-se a 
temática da pesquisa, desta forma, procuramos aprofundar sobre o pro-
cesso de democratização da educação e a história da educação pública no 
Brasil, reforçando, sobretudo, o processo de dualidade estrutural que mar-
cou a educação brasileira especialmente no ensino médio. A pesquisa foi 
realizada no Centro Educacional de Seabra (CES) e no Colegio Justiniano 
Felinto Bastos (Filinto) , com os alunos da zona rural e da sede do 1º ao 3º 
ano do ensino médio.

Por suposição, partimos para exploração do material coletado cons-
truindo operações de codificação do material obtido, classificando e 
agregando informações e construindo os indicadores de análise a partir do 
referêncial teórico, e nesse sentido, apontamos três grandes categorias que 
julgamos demarcarem o problema da reprovação e evasão escolar: fatores 
externos, fatores inernos e fatores individuais que influenciam a reprovação 
e evasão.

Desenvolvimento

Acredita-se que a exlcusão escolar Segundo Dubet é, “o resultado normal 
da extensão de uma escola democrática de massa que afirma ao mesmo 
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tempo a igualdade dos indivíduos e a desigualdade de seus desempenhos”. 
Sobre essa perspectiva, o sistema educacional quando é embasado unica-
mente por mérito contribui para que as desigualdades sociais se perpetuem 
no interior da escola, pois não considera as diferenças culturais e econô-
micas que os estudantes trazem em sua bagagem e, assim, por meio de 
currículos desarticulados, estanques e práticas extremamente seletivas, 
reproduz e perenizam a exclusão presente na sociedade.

Segundo Bourdieu, “os alunos que detém um capital cultural próximo 
da cultura escolar estão sempre em vantagem, porque eles já adentram a 
escola com os conhecimentos e referenciais curriculares apropriados, e, 
assim a aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares é mais fácil”. 
Isso ocorre porque no processo de socialização primária com a família, há 
uma transmissão doméstica de capital cultural que para Bourdieu é o mais 
culto e determinante socialmente dos investimentos educativos, logo, as 
crianças de meios socioeconômicos mais favorecidos herdam um capital 
cultural que é valorizado pela escola, assim, suas trajetórias escolares são 
propensas ao sucesso. Este argumento justificaria o quadro de reprovação 
no CES e Filinto, já que como constatamos na pesquisa, a maioria dos alu-
nos reprovados é oriundo de classes populares, extremamente vulneráreis 
economicamente e com capital cultural diverso do que é solicitado nos cur-
rículos dos cursos integrados.

Arroyo acredita que, “não devemos desescolarizar o fracasso ou ino-
centar a escola, seus gestores e processos, mas reconhecer que a escola 
materializa uma lógica seletiva e excludente, constituída de um sistema 
seriado, de currículos aprisionados e disciplinares”. Ao identificarmos essa 
espinha dorsal, esses problemas estruturais que regem a educação, podere-
mos encontrar caminhos para superação dessa exclusão e seleção que está 
incrustado na escola.

Resultados e discussão

A pesquisa demostrou por meio dos resultados e dados coletados que o 
perfil do aluno reprovado e evadido é principalmente de estudantes de etnia 
negra, cerca de 70% tem renda per capta de até um salário mínimo e no que 
se refere ao sexo as mulheres figuram entre as que mais reprovam. Dos 
80 alunos estudados na pesquisa, 55% evadiram e pelo menos 70% foram 
reprovados, sendo que essas taxas se concentram nos primeiros anos. 
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Evidenciamos também que os fatores internos foram determinantes para 
que os estudantes reprovassem ou evadissem, mais de 30% dos sujeitos 
da pesquisa atribuíram a estes fatores as causas destas problemáticas e os 
principais aspectos que foram indicados dentre os fatores internos foram o 
preconceito ou bullying, sendo que a taxa dos aspectos didáticos foi proe-
minente, 70% entre os evadidos e 52% entre os reprovados, indicaram essa 
causa como determinante paras seu fracasso escolar. No que tange aos 
aspectos individuais e externos, entre os evadidos, 47%

disseram que o motivo foi a dificuldade de aprendizagem e 36% que a 
condição socioeconômica foram os motivadores para que deixassem a 
escola. Já, entre os reprovados, 56% assumiram a parcela de responsabi-
lidade sobre o baixo desempenho, enfatizando que a ausência de estudos 
e a falta de compromisso com as atividades solicitadas provocaram a 
reprovação. Contudo, no que tange aos aspectos externos, 70% dos alu-
nos reprovados disseram que a dificuldade de aprendizagem procedente 
de séries anteriores foi decisiva para que reprovassem. Acrescidas as estas 
desigualdades sociais (como baixa renda e acesso precário à educação) que 
trazem consigo, os alunos encontram uma instituição debilitada, com rela-
ção à necessidade de um devido suporte a esses grupos “debilitados” de 
estudantes.

Considerações finais

Identificamos que a reprovação e evasão escolar apesar de relevantes 
em número e em diversidade de origens, podem ser dirimidas com algumas 
ações específicas; nesta perspectiva, elaboramos uma proposta de interven-
ção calcada na articulação entre a gestão da escola, para que em conjunto, 
componham uma rede de atividades e procedimentos que deem sustenta-
ção a aprendizagem e permanência dos alunos na instituição/escola.

Embora a escola tenta realizar algumas ações que buscam abrandar 
os problemas da reprovação e evasão escolar, entendemos que é neces-
sário organizar e sistematizar procedimentos contínuos para sanar esses 
fenômenos. Desta forma, propomos inicialmente que seja composta uma 
Comissão Permanente de Análise da Reprovação e Evasão Escolar nas 
instituições, porque como vimos na investigação, são problemas profunda-
mente incrustados no cotidiano escolar, que se encontram camuflados por 
discursos meritocráticos, o que os leva a invisibilidade.
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Algumas ações propostas estão no âmbito dos valores internos, como é 
o caso da inserção de dependência por disciplina e a inclusão de três unida-
des letivas ao invés de quatro fazem com que diminua o índice de exclusão.
Palavras-chave: Reprovação, Evasão, Exclusão.



130
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

Franca – Evasão escolar no Brasil: O papel do gestor na retenção dos alunos 
– 2019 – Disponível em <https://www.somospar.com.br/evasao-escolar-no-bra-
sil/> Acesso em:27/07/2019

Bezerra - Evasão escolar - Disponível em <https://www.todamateria.com.br/eva-
sao-escolar/amp/> Acesso em: 28/07/2019

Canal Técnico - Evasão escolar: causas, consequências e como evitar - 2018 
- Disponível em: <https://canaltecnico.somosensinotecnico.com.br/evasao-esco-
lar/> Acesso em: 28/07/2019

Saviani, Dermeval. Vicissitudes e perspectivas do direito à educação no Brasil: 
abordagem histórica e situação atual. Educ. Soc. p. 743 – 760. 2013.

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e 
misto. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Gil, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 
DUBET, François. A Escola e a Exclusão. Cadernos de Pesquisa, 119 n. p. 29 
– 45.2003

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, J. C. A reprodução: Elementos para uma teoria do 
sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

ARROYO, Miguel. Fracasso-sucesso: o Peso da Cultura Escolar e do Ordenamento 
da Educação Básica. Em Aberto. 1995.

FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva.  São Paulo: Cortez, 
2001. Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, KUENZER, Acácia. Ensino médio: Construindo uma proposta para os que 
vivem do trabalho. São Paulo: Cortez, 2007.

MANFREDI, Sílvia Maria. Política e Educação Popular. São Paulo: Cortez, 1981. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e método. Porto Alegre: Bookman, 
2001.



131
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

SAINDO DA COXIA: EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS 
EM INTERPRETAÇÃO TEATRAL NA CIDADE DE BOA 

VIAGEM NO SERTÃO CENTRAL DO CEARÁ

Fábio de Sousa Vieira1 | Luana Vidal Bastos2  
Victor Júnior Santos Silva3 | Adeilma Carneiro Vidal Bastos4

Introdução

As formas de expressão artística, como manifestações humanas, dis-
tam de longas datas. Os estudiosos já se debruçaram bastante sobre 
a perspectiva do entendimento em torno do sentimento numinoso que 

as artes estabelecem nos seres humanos, além disto conta como agenda 
das preocupações de outra gama de estudiosos, o fato da imbricação de 
que a arte tem junto a ela outras manifestações, entre as quais a magia 
e a religiosidade. “A arte se desenvolveu de forma notável no paleolítico” 
(GUGLIELMO, 1999, p.37). Desde então, diversas formas de manifestação 
artísticas acompanham os seres humanos, como as pinturas, a música e o 
teatro.

O teatro é uma manifestação artística bastante antiga e tem como uma 
das possíveis definições, o fato de ser um conjunto de atores ou um ator 
que interpreta, na maioria das vezes, a partir de regras e conceitos prees-
tabelecidos, ou até mesmo de improvisações, uma história ou atividades 
para o público em geral, ou algumas vezes, uma plateia especializada, num 

1 Graduando do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará. 
 E-mail: fabiiosv2@gmail.com;
2 Estudante do Curso Técnico em Agropecuária, do Instituto Federal do Ceará. 
 E-mail:lua.vidal94@gmail.com;
3 Estudante do Curso Técnico de Redes de Computadores do Instituto Federal do Ceará. 
 E-mail:victorsants13@gmail.com
4 Professora orientador: Mestre em História Cultural pela Universidade Federal da Paraíba. 
 E-mail: adeilma.vidal@ifce.edu.br 
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determinado lugar e espaço. Estes espaços variam desde o edifício teatral 
tradicional, como o clássico palco italiano, até os espaços mais alternativos 
possíveis, como a rua e intervenções nos espaços urbanos, de um modo 
geral.

Definir o termo teatro, é de maneira geral, complexo e polissêmico. Para 
Bárbara Heliodora:

dizer o que é teatro é uma coisa meio complicada, porque duas 
coisas diferentes são “teatro”: o teatro é, de um lado, uma ativi-
dade, uma forma de arte, na qual as pessoas representam um 
acontecimento vivido por personagens, e, de outro, o lugar onde 
essa atividade acontece; tanto a arte quanto o seu local são muito 
antigos e, como irmãos, se desenvolvem juntos (2008, p.07).

Outra importante autora sobre os estudos teatrais está Margot Berthold 
(2001, p.103) em que para ela o teatro é uma obra de arte social e comunal, 
para ela isso nunca foi tão verdadeiro na Grécia Antiga, para a autora em 
nenhum outro lugar pode alcançar tanta importância como lá.

“A multidão reunida no theatron não era meramente espectadora, mas 
participante no sentido mais literal” (BERTHOLD, 2001, p. 103-104).

Não se propondo de maneira alguma a esgotar os conceitos ou as formas 
de teorizar o termo teatro apresentamos a conceituação de Jean-Jacques 
Roubine. Vejamos:

Em primeiro lugar é preciso considerar uma heterogeneidade 
fundadora: o teatro é ao mesmo tempo uma prática do ato da 
escrita e uma prática da representação (interpretação e dire-
ção). As teorias relativas ao teatro tendem ou visam a cobrir essa 
heterogeneidade elaborando corpos de doutrina que tomam por 
objeto ora o texto dramático, ora a representação as vezes simul-
tânea (2003, p. 09)

Essas são algumas formas de definir teatro, porém nosso objetivo central 
não é estabelecer um estado da arte do conceito de teatro, mas demonstrar 
quais os marcos teóricos e metodológicos estamos aplicando para a forma-
ção dos jovens frequentam nosso curso.
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Nosso curso encontra-se ainda em andamento com previsão de encer-
ramento para o mês de dezembro, em que apresentaremos um formato 
conhecido pelas pessoas, no período natalino que é um Auto de Natal. Esta 
forma teatral existe pelo menos desde a Idade Média e por ter um apelo 
religioso, termina atraindo o público de forma mais espontânea. O projeto de 
extensão vem ensejando introduzir nos cursistas esse universo tanto concei-
tual, histórico, mas sobretudo a práxis da interpretação teatral. Entendemos 
como interpretação teatral uma arte na qual o ator usa a si mesmo, seu 
corpo sua voz, como instrumento de expressão. O ator toma de um texto um 
personagem e os comentários do autor sobre esse personagem. A imagina-
ção do autor somada a sua técnica e ao seu trabalho de criação.

Dito isto, o curso se propõe a vivenciar a prática da arte dramática, além 
de conhecer aspectos históricos, teóricos e socioculturais relacionados ao 
Teatro, desde os seus primórdios até a atualidade. Além disso, perceber as 
possibilidades da arte e da cultura, sobretudo da arte dramática, com ênfase 
no teatro e suas diversas formas de expressão; para o processo formativo 
da emancipação intelectual a partir dessas experiências, contribuindo assim, 
para um itinerário formativo em favor da cidadania e dos direitos humanos e 
sobretudo elevando a arte ao caráter formador de ideias na formação omni-
lateral do sujeito partícipes do processo histórico.

Nosso projeto de extensão visa fomentar a prática artística e torná-la 
relevante para potencializar os benefícios das artes e cultura de um modo 
geral, sobretudo, neste caso específico, das artes cênicas. na (trans)for-
mação holística dos indivíduos e na modificação de alguns elementos da 
sociedade, dado que pode permitir uma maior experiência e autonomia em 
relação as práticas artísticas e trazê-las para o contexto do lazer e do coti-
diano, bem como, as experiências a atitudes construídas nesse processo, 
uma vez que a cidade de Boa Viagem carece de mecanismos e aparelhos 
culturais mais consistentes no município.

Esse projeto tem como objetiva ainda fomentar os aspectos práticos 
e teóricos acerca das artes dramáticas e suas implicações e impactos na 
comunidade local, com vistas, entre outros elementos, ao de criar um público 
apreciador. O curso visa também a formação de plateias que reconheçam 
os mecanismos estéticos mais complexos, que fazem de alguma forma a 
qualificação do caráter de gosto.
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Metodologia (ou materiais e métodos)

As atividades serão iniciadas no auditório do IFCE campus de Boa Viagem, 
no primeiro semestre de 2019. As aulas serão realizadas pela docente 
Adeilma Vidal Bastos, da disciplina de História do IFCE de Boa Viagem, com 
a colaboração, de outros docentes que possam a vir enriquecer o nosso pro-
cesso formativo.

Tivemos, por exemplo, a participação do professor de Educação Física do 
Campus expondo e praticando com os alunos uma oficina de consciência 
corporal, algo de fundamental importância para as artes actanciais.

A participação será autorizada pelos pais/responsáveis e o certificado só 
será validado caso o jovem obtenha 75% de frequência nas atividades.

As aulas serão realizadas, inicialmente, nas quintas-feiras, com aulas 
de duas horas de duração. As aulas serão estruturadas conforme reco-
mendações presentes na obra de Viola Spolin (2006) para jogos teatrais de 
integração e iniciação de uma formação teatral na sala de aula e para além 
dela, considerando conteúdos e propostas pedagógicas elaboradas para 
esse processo.

As aulas serão ministradas com atividades fundamentalmente em prá-
ticas estruturadas a partir de oficinas, mas também haverá a formação 
teórica em que os cursistas precisarão ler e apresentar textos teóricos e 
dramatúrgicos para os demais componentes do grupo.

Resultados e discussão

O projeto vem promovendo a oportunização de uma formação artístico 
cultural, no âmbito das artes cênicas para jovens da comunidade interna e 
externa ao IFCE Campus Boa Viagem, de modo a potencializar a inserção dos 
moradores do município nas atividades de extensão do Campus. A extensão 
é focada em um projeto político pedagógico em que formatamos o curso 
em 80 horas de 2 horas aulas por semana. O curso apresenta componente 
curricular de quatro unidades didáticas em que o aluno terá acesso aos 
elementos, mesmo que de maneira introdutória, as áreas da interpretação 
teatral (Introdução ao Teatro; Jogos Teatrais, Fundamentos da Dramaturgia 
e História do Teatro e o corpo e a voz do ator/improvisação teatral)

Promover atividades interdisciplinares (palestras, eventos) que fomen-
tem a formação de plateia e qualifique o gosto estético da comunidade. 
Neste aspecto já trabalhamos desde o início do curso três atividades de 
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cunho interpretativo do grupo já foram desenvolvidas: o poema encenado “ 
Gritaram-me Negra”; no mês de abril, em um evento promovido pela assis-
tência estudantil do campus; a encenação do poema-protesto de Bertold 
Brecht “ O Analfabeto Político”; em outro evento interno do campus do curso 
de Rede de Computadores, no mês de maio e, no mês de setembro, por já 
ser uma tradição do campus, antecipar-se as comemorações da Semana 
da Consciência Negra foi apresentada a leitura dramatizada do texto de 
Augusto Boal, “Arena Conta Zumbi”, como uma das principais atividades da 
III SCN realizada nos dias 18 e 19 de setembro.

A última atividade que está programada para este ano e para o encerra-
mento do projeto de extensão é a montagem do “Auto da Natividade”, texto 
de autoria do professor Dr. Diógenes André Vieira Maciel, professor titular 
do departamento de Letras da Universidade Estadual da Paraíba-UEPB, que 
gentilmente cedeu os direitos de montagem e encenação ao grupo.

O Auto será apresentado 2ºConcurso de Educação Integradora do IFCE 
do Sertão Central, Inhamuns e Sertão de Crateús, especificamente contem-
plando os campi: Boa Viagem, Crateús e Tauá, que ocorrerá em Tauá no dia 
21/11/2019, além da apresentação do auto também será apresentada uma 
proposta pedagógica inovadora para o concurso a partir do que foi produ-
zido no curso de extensão.

Reconhecer e vivenciar práticas artísticas em diferentes espaços da 
comunidade que possibilitam a prática da interpretação teatral nos mais 
diversos espaços do município.

Considerações finais

Dado que o nosso projeto ainda encontra-se em andamento, podemos 
deferir um elemento importante no papel do curso para a comunidade: 
temos a interação de alunos de todos os níveis oferecidos no campus Boa 
Viagem, mais a comunidade externa, além de docentes que

se integraram para fazer parte do elenco e da montagem do “Auto da 
Natividade”. O Auto apresenta uma particularidade, pois a sua montagem 
será toda trabahada na perspectiva da cultura popular que segundo Maria 
Ignez Ayala:

as culturas populares, que apresentaremos (...) tem entre seus 
pressupostos, desde as primeiras pesquisas de campo, a 
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criação de uma experiência significativa de aprendizagem sobre 
o patrimônio imaterial e a diversidade das culturas tradicionais 
populares, de conscientização da diversidade cultural brasileira, 
existente em situações e espaços não formais de educação, isto 
é, em comunidades tradicionais nas quais a escrita não é algo 
imprescindível. (2015, p.12)

Nesta obra de Ayala (2015) ela nos ensina como partilhar e trabalhar a 
cultura popular sem estereótipos e como ela ainda é forte e viva nas comu-
nidades tradicionais.
Palavras-chave: Extensão, Cultura, Arte Cênica, Educação; Formação 
Integral
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A EVASÃO E SUAS CAUSAS NO ÂMBITO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

Maria Tereza Escariolano Santos1 | Cícera Edilânia Araújo Januário2  

Denise Gomes de Sá3 | Fernanda Isméria Ferreira Maia4 

Ana Carmita Bezerra de Souza5

Introdução

Os estudos sobre a evasão escolar têm se tornado muito frequentes 
nas pesquisas educacionais (TINTO, 1975; MOEHLECKE, 2007; LOBO, 
2012; FRITSCH & VITELLI, 2016). A palavra evasão, oriunda do Latim 

evasio, foi utilizada em meados do século XV, para designar a ação de aban-
donar algo, desistência. As nomenclaturas utilizadas para referenciar esse 
termo, variam de acordo com cada estudioso, embora sempre direcionadas 
ao fato da não finalização de um curso, treinamento ou qualquer modali-
dade educacional que conduza o alunado a um determinado conhecimento 
específico. (FIALHO, 2014). Seguindo este mesmo sentido, para a Comissão 

1 Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal do Cariri- UFCA. 
 E-mail: escariolanomt@gmail.com.
2 Especialista(em andamento) da Universidade Regional do Cariri - URCA. 
 E-mail: edilaniaaraujo2001@gmail.com.
3 Graduada pelo Curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí - UFPI. 
 E-mail: denigomessa@gmail.com.
4 Graduanda do Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri – UFCA. 
 E-mail: fernandaifmaia@gmail.com.
5 Professor orientador: doutora, Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: ana-carmita.souza@ufca.edu.br.
 Trata-se de um projeto de pesquisa pertencente ao Programa de Iniciação Científica da Universi-
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Especial de Evasão do Ministério da Educação (1996), o aluno evadido é 
aquele que deixou o curso em qualquer fase, sem concluí-lo.

Não é de hoje que a evasão tem sido uma preocupação nas escolas e 
universidades públicas e privadas do país. Suas causas e consequências 
vêm sendo debatidas pela Secretaria de Educação Superior do Ministério 
da Educação e Cultura SESU/MEC desde fevereiro de 1995, por ocasião do 
“Seminário sobre evasão nas universidades brasileiras” que culminou com a 
formação da supracitada comissão. Somando-se a esta preocupação, esta 
é uma pesquisa sobre evasão no ensino superior na Universidade Federal 
do Cariri (UFCA), que tem como objetivo investigar as causas ou motivos 
de tal fenômeno com estudantes que evadiram durante o primeiro ano do 
curso, ou, nos dois semestres iniciais. Com isso, pretende-se construir um 
banco de informações sobre os estudantes evadidos entre os anos de 2019 
e 2020, mapeando as causas do abandono a partir de suas falas; traçando 
o perfil social dos estudantes que evadem. As informações obtidas com a 
pesquisa de campo, permitirá identificar e analisar com cautela a realidade 
de permanência na universidade e propor intervenções mais eficientes em 
curto, médio e longo prazos, que se baseiam em reflexões de cunho polí-
tico, sociológico, psicológico e pedagógico sobre as causas da evasão na 
Universidade.

Metodologia

Esta é uma pesquisa de cunho qualitativo, que reúne dados apresen-
tados de forma numérica, apontando preferências, comportamentos ou 
outras ações do indivíduo de determinado grupo da sociedade. A pesquisa 
será feita através de um Estudo de caso, que para Yin (2005), é uma inves-
tigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 
contexto na realidade, pois possibilita penetrar numa realidade social, em 
que não seria conseguida plenamente por um levantamento amostral e ava-
liação exclusivamente quantitativa.

Os sujeitos da pesquisa serão os estudantes que ingressaram em 2019.1, 
e evadiram nos dois semestres subsequentes. A partir de dados estatís-
ticos sobre evasão por cursos, obtidos junto a Pró-reitora de Graduação 
- PROGRAD, buscar-se-á o contato telefônico e eletrônico destes sujeitos 
para que respondam a um questionário sobre os motivos da sua saída.
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O trabalho terá como foco inicial, pesquisar o número de evadidos nos 
cursos da UFCA durante o primeiro ano de graduação. Questiona-se o que 
motiva o estudante a desistir do curso nos semestres iniciais, quando ainda 
está conhecendo a instituição? Em um segundo momento, buscaremos 
conhecer as razões que conduziram o aluno a abdicar desses estudos, a 
partir da Praxiologia, oriunda dos estudos de Pierre Bourdieu (1996), que 
analisa as ações, causas e normas que conduzem os seres humanos. 
Os instrumentos de coletas de informações para realização das análises, 
serão: a) Análise da variação numérica de matrículas semestrais disponi-
bilizados pela PROGRAD; e b) Aplicação de questionários semiabertos com 
estudantes evadidos, no período de 2019 a 2020, que será intermediado por 
informações obtidas com a mesma Pró-Reitoria.

Desenvolvimento

Embora o sistema educacional brasileiro atualmente conte com políticas 
públicas que oferecem alimentação, monitorias e atividades de cunho social 
para estudantes de escolas públicas da educação básica, em 2017, a taxa 
de alunos evadidos com faixa etária escolar chegou a 1,3 milhões, causando 
assim um desperdício de R$124 bilhões. Esses dados são preocupantes e 
exigem análises acuradas, não apenas pelo valor financeiro desperdiçado, 
mas, porque, pessoas mais escolarizadas se dão melhor no mercado de 
trabalho, envolvem-se menos com crime, têm saúde mais robusta, desen-
volvem famílias mais estáveis e planejadas e engajam-se mais nos assuntos 
públicos (BARROS, 2019).

Stearns e Glennie (2006) apud Figueiredo e Salles (2017), determina-
ram alguns motivos que levam a evasão a partir das diferenças de idade, 
série, gênero e etnia, por meio de teorias que distinguem dois tipos de fato-
res de evasão: os pull-out (puxar) e os push-out (empurrar). Em primeiro 
lugar, os pull-out representam o grupo de fatores de evasão externos às 
escolas, assim como família e oportunidades de emprego. De acordo com 
esses estudos, afirmam que estudantes do sexo feminino e/ou aqueles 
não pertencentes à raça branca têm maior tendência a deixar a escola por 
responsabilidades familiares, ao passo que estudantes do sexo masculino, 
em especial os mais velhos, tendem a abandonar os estudos por razões 
de emprego. Já os fatores push-out, trazem à tona elementos escolares 
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que desestimulam os alunos a prosseguirem com seus estudos, problemas 
envolvendo infraestrutura e Política Pedagógica da escola.

Em relação aos fatores internos à escola como determinantes da evasão 
escolar, Bourdieu & Passeron (1975) dialogam sob a perspectiva de que a 
escola seria a responsável pelo sucesso ou insucesso dos alunos, já que 
avaliam esta instituição como aparelho ideológico de Estado e seu caráter 
reprodutor, que desconsidera o capital cultural dos estudantes envolvidos. 
Por outro lado, a falta de engajamento com as aulas, a precariedade no ser-
viço público educacional, professores que não se sentem valorizados ou 
não qualificados para envolverem uma turma onde há carência, desestímulo 
familiar ou financeiro, são alguns dos inúmeros fatores que podem também 
contribuir para a evasão escolar. Para Araújo & Santos (2012) somam-se a 
outros fatores internos o fato da escola não-atrativa:

de currículos desatualizados, da falta de apresentação do perfil do curso 
e de sua importância para o mercado, da falta de apresentação da demanda 
em empregabilidade na área do aluno, da falta de ações pedagógicas em 
disciplinas com altas taxas de retenção, da falta de apresentação coerente 
dos critérios e do sistema de avaliação do desempenho do aluno, da falta 
de formação didático pedagógica dos professores, de professor desmo-
tivado, de poucas visitas técnicas, de pouca ou nenhuma aula prática, de 
pouca divulgação de vagas de estágio, da falta de parcerias e convênios 
com empresas para o estímulo da aprendizagem contextualizada, da falta 
de estágios e empregos aos alunos, da falta de adequação de plano de car-
reira do professor, da falta de estrutura na escola, da falta de laboratórios, de 
equipamentos de informática, de recursos humanos para apoio aos alunos, 
como psicólogos, assistentes sociais, orientadores educacionais, além de 
apoio e reforço para os alunos com dificuldades. (ARAÚJO & SANTOS, 2012, 
p. 8).

Em outra perspectiva, Machado et. al (2005) complementa que o pri-
meiro ano do curso é a etapa determinante do processo de evasão e que 
as medidas para deter a desistência devem ser tomadas nos dois primeiros 
semestres. Nessa sequência, Brissac (2009) em sua dissertação apre-
senta pesquisas sobre o nível escolar dos pais do indivíduo. Quando estes 
são graduados, os alunos são menos propensos a evadir, pois têm apoio e 
segurança familiar em todo período letivo. Ainda assim, deve-se haver preo-
cupação em relação aos filhos não atenderem às expectativas familiares, 
sendo frequentemente pressionados a aceitarem o curso ou a instituição 
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que lhe é imposta desde a infância, adquirindo problemas como depressão 
e/ou ansiedade. Sabe-se que as doenças psicológicas estão acometendo 
maior parte do público jovem do século XXI, e são pré-existentes mesmo 
antes do ingresso na universidade, e nesse caso a ideia defendida por Tinto 
(1975) em seus estudos, é que as características psicológicas do estudante, 
o apoio familiar e a vivência escolar são aspectos que cooperam para a per-
manência do universitário.

Em 2017, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), os dados 
obtidos pela Lei de Acesso à Informação denunciaram 22 tentativas de 
suicídio nos últimos 5 anos, somado a isso outras informações coletadas 
na Universidade Federal do ABC Paulista (UFABC) mostraram que 11% dos 
seus alunos trancaram a matrícula por problemas psicológicos. Estudantes 
com carga horária excedente, professores incompreensivos, desmotivado-
res, preocupação em tirar notas boas e o medo do que lhe espera após a 
graduação, são as principais causas dessas patologias nos universitários, e 
tornou-se atualmente a raiz da evasão em várias IES públicas e privadas do 
país. Na UFCA, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) informa que a 
procura por tratamento psicológico, ou psicopedagógico tem crescido nos 
últimos anos, pois a vida universitária tem um ar mais sobrecarregado do 
que o ensino médio.

Diante do exposto, torna-se evidente a necessidade de intervenções que 
assegurem a permanência do aluno no Ensino Superior. Dessa forma devido 
à grande taxa de evasão na instituição envolvida na pesquisa, cabe então, às 
seguintes indagações: Será que realmente houve prejuízo para os jovens ou 
adultos que abandonaram a faculdade nos primeiros

semestres do curso? Por que, mesmo com tantas universidades públicas 
e privadas, ainda há tanta desistência? Será por questões de afinidade; por 
causas pessoais ou familiares; problemas de cunho social; de algum tipo 
preconceito com o indivíduo e/ou devido à falta de verba ao estudante para 
manter-se os 4 ou 5 anos no curso de graduação?

Considerações finais

Em suma, ao buscarmos compreender quais as possíveis causas que 
provocam a evasão escolar no ensino superior, percebemos diversos fato-
res internos e/ou externos voltados às instituições de ensino. No caso da 
UFCA ao investigarmos e trazermos em falas/relatos dos alunos sobre as 
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possíveis causas, seja fatores de gênero, raça, cultura, economia, afinidade 
para com o curso escolhido, dificuldade de locomoção, questões familiares, 
gravidez indesejada, problemas de saúde, ou até discussões e falta de inte-
ração social dentro do ambiente da instituição, poderemos discutir sobre as 
consequências da evasão tanto para os estudantes como para a referida 
IES.

Diante ao que foi exposto, consideramos a necessidade de projetos de 
apoio ao discente como já acontece na UFCA. Porém, ao que parece, os alu-
nos não conhecem ou mesmo que conheçam, não os buscam. Por exemplo, a 
Pró- Reitoria de Assistência Estudantil concede Bolsa permanência a alunos 
quilombolas, indígenas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O 
recurso é pago diretamente aos estudantes de graduação por meio de um 
cartão de benefício. Atualmente o valor é de R$ 900,00 para estudantes indí-
genas e quilombolas e R$ 400,00 para os demais. O programa é do Governo 
Federal e auxilia os estudantes a fim de diminuírem problemas de evasão 
por conta de raça, etnia ou economia das classes populares. Diante disso, 
é possível perceber que precisa existir outros projetos e/ou estratégias que 
favoreçam à permanência do aluno dentro da universidade.

Dessa forma, espera-se que esta pesquisa possibilite a avaliação da apli-
cação de políticas públicas de permanência nas universidades, com ênfase 
na UFCA, garantindo a reflexão e a busca por mudanças que possam pre-
venir e/ou diminuir os índices de evadidos nos anos iniciais da graduação. 
Esperamos consequentemente, que esse trabalho possa ampliar as discus-
sões sobre a evasão no ensino superior e incentivar mais pesquisas sobre 
esta temática
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E TRANSTORNO 
MENTAL COMUM EM MULHERES DE UM MUNICÍPIO 

MINEIRO: ESTUDO POPULACIONAL.

Jéssica Carvalho Lima1 | Gabriela Souza Faria2  

Patrícia Ribeiro Marcacine3 | Isabel Ap. Porcatti de Walsh4

Introdução

Os adoecimentos mentais estão incluídos no quadro de doenças crôni-
cas não transmissíveis, sendo um desafio e preocupação para saúde 
global, devido ao impacto sobre o bem-estar físico e social da popu-

lação(MENDES; QUEIROZ; ROBERTS, 2019). Estudos apontam que cerca de 
20 a 25% da população sofrerá com algum transtorno mental em algum 
momento da vida. No mundo, 322 milhões de pessoas estão vivendo com 
transtorno mental(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017) e no Brasil tem-
se uma estimativa de 32 a 50 milhões de pessoas (SILVA; SANTANA, 2012).

Caracterizado por sintomas depressivos como estado de ansiedade e um 
conjunto de queixas somáticas inespecíficas(SENICATO; AZEVEDO; BARROS, 
2018). Segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) 
de 2017, a depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015, atingindo 5,8% da 
população brasileira (11.548.577) e os distúrbios relacionados à ansiedade 
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afetam 9,3% (18.657.943) das pessoas que vivem no Brasil(WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2017).

O Transtorno Mental Comum (TMC) tem maior prevalência entre 
as mulheres (ARAÚJO; PINHO; ALMEIDA, 2005; LUCCHESE et al., 2014; 
PARREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2018; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2017), em especial, as que apresentam baixo nível de escolaridade, não 
moram com seus companheiros ou possuem uma relação “ruim” com o 
mesmo (PARREIRA et al., 2017), baixo rendimento salarial ou trabalho 
doméstico sem remuneração, têm filhos, são chefes de família (ARAÚJO; 
PINHO; ALMEIDA, 2005) e com moradia alugada ou emprestada(LUCCHESE 
et al., 2014). A falta de atividade física e lazer também são fatores contribuin-
tes para o desenvolvimento do TMC assim como a questões relacionadas a 
saúde reprodutiva(PARREIRA et al., 2017).

Considerando que os determinantes sociais de saúde, expressam as 
características individuais, comportamentos e estilos de vida, redes comu-
nitárias e de apoio, os fatores relacionados com as condições de vida e de 
trabalho dos indivíduos, disponibilidade de alimentos, assim como o acesso 
a serviços essenciais, como saúde e educação e, por fim, os macrodetermi-
nantes relacionados com as condições econômicas, sociais e ambientais 
em que vive a sociedade(COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES 
SOCIAIS DA SAÚDE, 2008). compreender as condições de saúde-doença do 
indivíduo é de total relevância, uma vez que estas se desenvolvem mediante 
a um conjunto de “processos críticos”, que podem ser benéficos, levando ao 
estado de saúde ou destrutivas e deteriorantes, levando à condições insalu-
bres e de vulnerabilidade(VIAPIANA; GOMES; ALBUQUERQUE, 2018).

O objetivo desse estudo foi analisar a prevalência de Transtorno Mental 
Comum (TMC) e sua associação com as características sociodemográficas 
em mulheres do município de Uberaba – MG.

Metodologia

Estudo transversal, com abordagem quantitativa, parte de um projeto 
designado Inquérito de Saúde da Mulher em Uberaba - MG (ISA MULHER 
Uberaba - MG), realizado em residências da zona urbana da cidade em 2014, 
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), sob CAAE nº 1826.
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As mulheres participantes foram selecionadas a partir de uma amostra-
gem probabilística em múltiplos estágios. O cálculo amostral foi realizado e 
considerado ideal com 1530 mulheres, sendo o detalhamento da amostra já 
descrito em trabalho já publicado (HENRIQUES et al., 2017).

Foram incluídas mulheres acima de 18 anos, que aceitaram participar da 
pesquisa, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE), foram excluídas dessa amostra os indivíduos que não responderam 
os questionários completamente.

As características sociodemográficas foram autorrelatadas e indicadas 
por idade, anos de escolaridade, renda per capita, estado civil (sem união 
estável - solteira, separada ou viúva e em união estável casada ou vivendo 
com companheiro), chefiar a família e exercer trabalho remunerado.

Para avaliação do TMC utilizou-se como instrumento o Self-Reporting 
Questionnaire (SRQ-20), originalmente desenvolvido por Harding et al. 
(1980), já validado em diversos países (HUSAIN; CREED; TOMENSON, 
2000, 2000; MUMFORD et al., 1997; REELER; IMMERMAN, 1994) e no Brasil 
(GONÇALVES; STEIN; KAPCZINSKI, 2008; LIMA et al., 1996; MARI, 1987). O 
SRQ-20 é utilizado para rastreamento de transtornos mentais não-psicó-
ticos. É um instrumento autoaplicável, com 20 perguntas com respostas 
categóricas (sim/não), sendo que cada resposta afirmativa soma um ponto 
ao escore final, calculado pelo somatório de todos os valores (SENICATO; 
AZEVEDO; BARROS, 2018). O resultado tem relação com a probabilidade de 
presença de TMC, sendo que no ponto de corte 7/8 são verificadas uma 
sensibilidade de 86,3% e especificidade de 89,3% (LIMA et al., 2008).

Ainda, foram analisados indicadores como: números de pessoas vivendo 
na residência e número de pessoas contribuinte para a renda; além de duas 
questões do questionário WHOQOL-bref (GROUP, 1998) que é um instru-
mento utilizado para avaliar a qualidade de vida global e percepções de 
saúde geral, contendo 26 questões que avaliam quatro domínios: físico, psi-
cológico, relações sociais e meio ambiente (CAVEIÃO et al., 2017; GOMES et 
al., 2017). No presente estudo foi utilizada a questão que avalia “satisfação 
com o local onde mora” e se “tem dinheiro suficiente para satisfazer suas 
necessidades”.

Para análise estatística descritiva foram utilizadas medidas como fre-
quência, porcentagem, média e desvio-padrão A normalidade dos dados 
foi avaliada pelo teste de Kolmogorov Smirnov e posteriormente realizada a 
análise bivariada, empregando-se os testes Qui quadrado e Mann Whitney, 
com nível de significância estatística de 5%.
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Resultados e discussão

Das 1557 mulheres entrevistadas, compuseram essa amostra, 1540 par-
ticipantes. A exclusão ocorreu devido a incompletude de informações em 
algumas questões. A média de

idade da população foi de 49,53 (±17,17) anos variando de 17 a 94 anos 
de idade, com média de 8,30 (±5,13) anos de estudos e renda per capita 
média de 774,48 (±775,67) reais. A prevalência de indicativo de TMC entre as 
mulheres foi de 34,2% (n=526).

A maioria das mulheres se encontrava em união, correspondendo a 
51,7% (n=796), 55,1% (n=849) se auto declararam brancas, 41,6% (n=641) e 
se consideraram chefes de família, no entanto, apenas 36,2% (n=557) reali-
zavam trabalho remunerado.

Com relação às condições de moradia, a média de pessoa em cada resi-
dência foi de 3,28 (±1,48) pessoas e de contribuinte para a renda familiar foi 
de 1,81 (±0,83) pessoas. Quanto a satisfação com as condições do local de 
moradia 80,6% (n=1242) das mulheres afirmaram estar “muito” e “comple-
tamente” satisfeitas com o local atual, no entanto ao questionar se a mesma 
possuía dinheiro suficiente para satisfazer as necessidades 36,6% (n=563) 
afirmaram estar “nada” ou “muito pouco”.

A prevalência de TMC foi de 34,2% (n=526). Esses números podem ser 
considerados altos, quando comparado aos dados da Organização Mundial 
de Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001) que apontam prevalên-
cias de 24% para a população, com os de uma revisão sistemática sobre a 
prevalência dos transtornos mentais na população feminina brasileira, que 
foi de 19% a 34%(SANTOS; SIQUEIRA, 2010) com o de uma meta-análise, que 
avaliou pessoas de 16 a 65 anos em todo o mundo e concluiu que 19,7% das 
mulheres apresentaram algum transtorno mental comum no último ano(S-
TEEL et al., 2014) e com a encontrada em mulheres adultas no município de 
Campinas que foi de 18,7% (SENICATO et al., 2018). Assim, o resultado do 
presente estudo mostra um importante problema de saúde pública no muni-
cípio para essa população, considerando a escassez de ações e políticas de 
saúde específicas para promoção e prevenção de adoecimentos da mesma.

No presente estudo, exercer ou não trabalho remunerado não foi indi-
cativo de TMC. Estudo de (SANTOS; DINIZ, 2018), revelam que o trabalho 
improdutivo/reprodutivo, falta de autonomia pessoal e financeira, invisibi-
lidade social das atividades realizadas, vivência restrita ao espaço privado, 
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relacionamentos conjugais disfuncionais e aprisionamentos ao papel 
materno foram alguns dos elementos identificados que circundavam a vida 
das mulheres donas de casa, moradoras do Distrito Federal, e favorecem 
a manifestação de desequilíbrios afetivos, sociais e emocionais. Por outro 
lado, no exercício do trabalho remunerado, o estresse ocupacional tem sido 
um dos grandes problemas do mundo moderno, pois ocasiona diversos 
problemas de saúde (RAJU et al., 2013). Assim, mulheres empregadas e 
donas-de-casa apresentam fatores distintos que podem produzir adoeci-
mento psíquico que, no entanto, geraram níveis similares de TMC nos dois 
grupos.

Dessa maneira, outros fatores sociodemográficos, que não o trabalho 
remunerado, parecem ter influenciado o indicativo de TMC na população do 
presente estudo.

Nesse sentido, as mulheres com indicativo de TMC apresentaram renda 
per capita significativamente menor. A baixa renda é um dos fatores que 
colaboram para o desenvolvimento desse adoecimento, já que o apareci-
mento do mesmo tem relação com as condições de vida associadas com 
a pobreza, eventos estressantes, recursos sociais e econômicos limitados 
e outras desvantagens demográficas (SIMMONS et al., 2015). Ainda, Silva e 
Santana (2012), trazem o debate sobre o TMC e a pobreza, na qual a baixa 
renda, estando associada a condição de pobreza, possibilita determinar o 
meio em que vive o indivíduo, fazendo-o passar por situações de humilha-
ção, violência, sentimento de inferioridade e impotência, contribuindo assim 
para o desenvolvimento do transtorno.

Ainda, na amostra estudada, houve maior prevalência de TMC em mulhe-
res com maior número de pessoas por domicílio, e com menor satisfação 
com o local de moradia. . Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de 
que quanto maior a precarização da moradia, maior é a sobrecarga domés-
tica, além das vulnerabilidades acerca do entorno do ambiente de residência 
(PINHO; ARAÚJO, 2012).

Menor escolaridade apresentou relação significativa com o TMC, uma 
vez que as mulheres que apresentaram indicativo para o transtorno apre-
sentaram uma média de 7,27±4,72 anos de estudo, , enquanto que as que 
não apresentaram tinham uma média de 8,83±5,26 anos de estudo.

Pesquisas apontam que mulheres com oito anos ou menos de estudos, 
apresentam alta prevalência para esse adoecimento(AZEVEDO BARROS et 
al., 2016; SENICATO; AZEVEDO; BARROS, 2018).Senicato (2018), em estudo 
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transversal de base populacional realizado em Campinas/SP entre 2008-
2009 analisou 848 mulheres por inquérito domiciliar, identificando que 
mulheres com até 8 anos de estudos apresentavam prevalência de TMC 
2,67 vezes mais elevada do que aquelas com 13 anos ou mais, verificando 
que quanto maior a escolaridade menor a é prevalência de TMC (SENICATO; 
AZEVEDO; BARROS, 2018).

Essa associação pode acontecer devido o reflexo do processo educacio-
nal na vida do indivíduo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, 
assertividade e de capacitação para tomar decisões, que contribuem com 
a independência, a qualidade da alimentação e o bem-estar econômico, 
influenciando na saúde física e mental. Ainda, os recursos financeiros indivi-
duais proporcionados pelo trabalho remunerado, que são influenciados por 
esse nível educacional, são fundamentais na associação entre educação e 
saúde (BATES; BERKMAN; GLYMOUR, 2013; STEWART; ASHRAF; MUNCE, 
2006).

Ao serem questionadas sobre se possuíam dinheiro suficiente para satis-
fazer as necessidades, identificou-se número significativamente maior de 
mulheres sem TMC entre as que referiram possuir “Muito/completamente” 
(n=332, 79,0%)) indicando que quanto menor a satisfação financeira para as 
necessidades, maior a prevalência de TMC.

Esses resultados apontam, que as ações e estratégia em combate ao 
adoecimento mental das mulheres vão além do setor saúde, passando por 
melhores condições de escolaridade, moradia e renda adequada. Esses 
fatores influenciam negativamente sobre a saúde mental da população, 
estando relacionados aos sentimentos ligados à depressão e outros trans-
tornos mentais em função de situações como fome, dor, trauma, violência 
doméstica e de sentimentos como humilhação, inferioridade, vergonha, 
falta de reconhecimento, percepção de falta de controle e impotência sobre 
o meio, vividos por categorias subalternizadas, caracterizam o ‘sofrimento 
social’ que estariam, possivelmente, na origem dos transtornos mentais(-
CARRETEIRO, 2003; CARVALHO, 2008). Cabe aos gestores e profissionais de 
saúde compreender a importância do trabalho interdisciplinar e intesetorial, 
envolvendo esferas social, do trabalho, saúde, educação e economia no pla-
nejamento de suas ações e, conforme relata Mendes; Fernandez; Sacardo 
(2016), adotando como objetivo fundamental da promoção da saúde a ati-
vação da potência de ação, construindo ações, iniciativas, programas ou 
projetos que resultem em fortalecimento dos sujeitos e das coletividades 
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para ‘lutar contra a servidão’ e passar da passividade para a atividade, 
ampliar sua autonomia e o poder dos atores e das instâncias locais de ges-
tão; conhecendo as dinâmicas territoriais, estabelecendo pactos e parcerias 
e fomentando ações intersetoriais.

Considerações finais

O indicativo de TMC em mulheres está relacionado a menor escolaridade, 
menor renda per capita, menor satisfação com o local de moradia, maior 
número de pessoas em uma mesma residência e insuficiência de dinheiro 
para satisfazer as necessidades, revelando o impacto das vulnerabilidades 
sociais acerca da população feminina e a relação com desenvolvimento de 
adoecimento mental.
Palavras-chave: Transtornos Mentais; Mulheres; Inquéritos Epidemiológicos.
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PERFIL, MODO DE PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO, SINAIS E SINTOMAS DE TRABALHADORES 

COM LER/DORT DE MINAS GERAIS.

Projeto de pesquisa de mestrado | Orgao de fomento: CAPES.

Jéssica Carvalho Lima1 | Gabriela Souza Faria2 

Patrícia Ribeiro Marcacine3 | Isabel Ap. Porcatti de Walsh4

Introdução

As Lesões por Esforço Repetitivo ou Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (LER/DORTORT) ganharam visibilidade no 
Brasil na década de 90, devido à alta incidência de casos, resultado do 

ritmo de trabalho, organização e gestão das empresas da época (MAENO, 
2016; MAENO, 2017).

O uso excessivo e a falta de tempo para recuperação do sistema osteo-
muscular são fatores que contribuem para o desenvolvimento das LER/
DORTORT, que se manifestam através de sinais e sintomas como dor, 
parestesia, sensação de peso e fadiga, principalmente nos membros supe-
riores, que aparecem vagarosamente, podendo ser concomitantes ou não e 
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causam, frequentemente, incapacidade laboral temporária ou permanente 
(BRASIL,2019; BRASIL, 2012; BRASIL, 2002).

Atualmente no Brasil as LER/DORT estão entre as doenças crônicas 
relacionadas ao trabalho mais prevalentes (BRASIL, 2019) e no território 
Brasileiro, 2,29%, isto é, 3.568.095 pessoas com mais de 18 anos declararam 
ter diagnóstico médico de LER/DORT (MAENO, 2017; ASSUNÇÃO, 2017), 
dos quais mais da metade afirmaram que a doença limitava suas ativida-
des habituais, sendo que para 13,1%, essa limitação era intensa e para 2,8%, 
muito intensa (ASSUNÇÃO, 2017).

Diante destes dados, é dada a importância em realizar o monitoramento 
e vigilância epidemiológica desse adoecimento, sendo que a Portaria nº 
777, de 28 de abril de 2004, coloca as LER/DORT entre os onze agravos 
de Notificação Compulsória Relacionado ao Trabalho, por meio do Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)(BRASIL, 2004). Para a 
consolidação de uma Vigilância em Saúde integrada, a Portaria GM/MS nº 
104/2011 (BRASIL, 2011) ainda estabelece fluxos, atribuições e respon-
sabilidades dos profissionais de saúde e serviços, proporcionando maior 
visibilidade aos agravos em saúde do trabalhador.

A melhoria desses dados é um desafio assumido nacionalmente para 
incluir as questões da saúde do trabalhador em todas as instâncias do 
Sistema Único de Saúde (SUS) (MEDINA, 2016) e a caracterização e divulga-
ção da situação da produção, do perfil dos trabalhadores e a ocorrência de 
agravos dos mesmos podem melhorar a visibilidade social do adoecimento 
dos trabalhadores e a consequente inserção nas agendas técnica e política 
dos gestores, orientando ações de saúde, intervenção nos ambientes e nas 
condições de trabalho, subsidiando o controle social (BRASIL, 2004).

Esse estudo teve como objetivo caracterizar os trabalhadores com LER/
DORT, notificados no estado de Minas Gerais e relacionar os sintomas com 
as características sociodemográficas e ocupacionais.

Metodologia (ou materiais e métodos)

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, de natureza exploratória, 
elaborado com base nos dados secundários coletados por meio das noti-
ficações compulsórias de LER/DORT do Sistema de Informação Nacional 
de Agravos de Notificação (Sinan), entre os períodos de 2015 – 2017, tendo 
como área de abrangência o Estado de Minas Gerais, que é composto por 
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853 municípios, uma população estimada de 19.597.330 de habitantes 
e uma população economicamente ativa (PEA) de 10.309 milhões (IBGE, 
2019).

Para compor a amostra, foram selecionadas as notificações que apre-
sentam no CID-10, a relação com os distúrbios osteomusculares e com o 
processo de desenvolvimento da doença, sendo verificado no catálogo CID-
10 cada adoecimento para realizar o processo de exclusão.

As variáveis sociodemográficas compreenderam: Idade; Sexo; Raça e 
Escolaridade.; e nas variáveis de saúde avaliou-se a presença de transtorno 
mental e o tipo de tratamento para o manejo de doença (hospitalar, ambu-
latorial ou ignorado).

Para caracterização ocupacional foram utilizadas as variáveis relaciona-
das à: organização do trabalho, vínculo (Trabalho formal, Trabalho informal, 
Desempregado e Outros /ignorado) e exposição (limitação e incapacidade 
para o exercício das atividades, prêmio por produtividade, tempo de pausa, 
repetitividade, jornada de trabalho superior à 6 horas, estresse no trabalho, 
afastamento para tratamento, evolução com o afastamento, colegas de tra-
balho com a mesma doença, afastamento do agente de risco ou mudança 
da função, adoção de proteção individual, adoção mudança organizacional, 
adoção de proteção coletiva e ser terceirizado).

A caracterização dos sintomas incluiu relato de dor, diminuição do movi-
mento, sinais flogísticos, diminuição da força, limitação do movimento e 
alteração da sensitiva. Para a análise inferencial da quantidade de sinais 
e sintomas com as características ocupacionais foi realizada a somatória 
desses sintomas e excluídos os casos ignorados.

Por se tratar de pesquisa com dados públicos de fonte secundária, o 
estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa, entretanto 
atendeu aos princípios vigentes da resolução nº. 466 do Conselho Nacional 
de Saúde de 2012. Reitera-se que os dados não possuem identificadores 
pessoais dos casos, contendo apenas informações de interesse à saúde 
coletiva.

Para análise descritiva foi realizada cálculo das medidas de tendência 
central e dispersão. Foi empregado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, 
na qual a amostra apresentou distribuição não normal e aplicando o teste de 
Man Whitney e correlação de Spearman para análise inferencial, conforme 
as variáveis fossem nominais ou contínuas.
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Resultados e discussão

A amostra final foi composta por 3.853 notificações, sendo que em 2017 
houve maior cobertura, com um total de 1706 notificações. Esse aumento 
segue a tendência de outros estudos sobre os agravos relacionados ao 
trabalho, em nível nacional (GALDINO,2012; ALVARES, 2015) e estadual 
(PANDOLPHI,2016). Ainda, segundo o observatório digital, no ano de 2018 
Minas Gerais foi o estado com destaque para as notificações dos casos 
de LER/Dort com 1.789 notificações, seguido de São Paulo com 1.714 e da 
Bahia com 1.100 notificações (PANDOLPHI,2016).

possível que esse aumento dos registros esteja relacionado à iniciativa do 
Ministério da Saúde em incluir indicadores de saúde do trabalhador no pacto 
pela vida, estabelecendo-se metas progressivas de aumento do número de 
notificações desses agravos em todo o território brasileiro (BRASIL, 2009).

Os principais sintomas relatados pelos trabalhadores foram dor (91,7%), 
diminuição do movimento (64,7%), limitação do movimento (64,9%) e dimi-
nuição da força muscular (55,6%).

A dor osteomuscular é a mais prevalente na população e a princi-
pal queixa entre os sintomas osteomusculares (OMS, 2005; DELLAROZA, 
2007). Os estudos qualitativos ainda trazem o impacto desse sintoma, que 
geralmente é o primeiro sinal no processo de adoecimento, mas que é negli-
genciado pelo trabalhador, empresa e até serviços de saúde.

Maior prevalência de LER/DORT esteve entre as mulheres (60,1%), assim 
como maior número de sintomas (3,34 ±1,60) para as mesmas (p=0,005) o 
mesmo encontrado em outras pesquisar de abrangência (ASSUNÇÃO, 2017; 
OLIVEIRA, 2015; MELO, 2015).

Esse fenômeno pode ser explicado pela divisão sexual do trabalho, resul-
tado do processo de globalização, que integrou uma maior inserção das 
mulheres no mercado de trabalho. No entanto, essa participação se tradu-
ziu principalmente em empregos precários e vulneráveis, caracterizando o 
paradoxo da globalização, com o aumento do emprego remunerado acom-
panhado pela sua precarização e vulnerabilidade crescente (HIRATA, 2002).

Na amostra estudada, os pretos e pardos compuseram um total de 
40% dos trabalhadores notificados com LER/DORT. O adoecimento dessa 
população, pode ser explicada por Proni e Gomes (2015) que ao abordar 
a precariedade ocupacional como uma questão de gênero e raça, consta-
tou que a população preta (negros, pardos e indígenas) representa quase 
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dois terços dos trabalhadores submetidos a trabalhos sem remuneração, 
trabalho com remuneração menor que 1 salário mínimo e trabalho com 
rendimento entre 1 – 2 salários mínimos, resultados do processo de segre-
gação social que impactam na inserção ao mercado de trabalho.

Quanto ao nível de escolaridade 35,9% possuíam ensino fundamental 
completo/incompleto, 27,4% ensino médio completo/incompleto, 7% anal-
fabetos, 6,2% possuíam ensino superior e 23,6% não preencheram esse 
item. Os analfabetos apresentaram maior número de sintomas, seguidos 
pela educação superior (p=0,034).

A escolaridade e qualificação profissional são justificativas usadas para 
melhores oportunidades de trabalho e a baixa escolaridade pode ser asso-
ciada à exposição às condições insatisfatórias de trabalho, decorrentes das 
oportunidades de trabalho (JANSSON, 2013). Trabalhadores com menor 
nível de escolaridade, ocupam funçõescom maiores níveis e diversidades de 
exposições, e se exponham por tempo mais prolongado a fatores de risco, 
além de desempenham atividades mais pesadas e braçais devido à falta 
de qualificação o que pode agravar o quadro patológico (MITTENDERFER-
RUTZ, 2013); PICOLOTO, 2008) e esta pode ser associada à exposição às 
condições insatisfatórias de trabalho, decorrentes das oportunidades de 
trabalho (JANSSON, 2013).

Porém, a escolaridade, por si só, não é preditora de boas condições de 
trabalho. Trabalhadores com educação superior (3,39±1,57) apresentaram 
maior número de sintomas que os com ensino fundamental (3,18 ±1,56) e 
ensino médio (3,29 ±1,54).

Estudo de Picoloto e Silveira(2008) encontraram associação entre maio-
res níveis de escolaridade e sintoma osteomuscular na região cervical, 
correspondendo à necessidade do mercado de trabalho para a ocupação de 
cargos administrativos, pois permanecem por um período maior na posição 
sentada, postura que exige atividade muscular das costas.

No entanto, a cada dia fica mais difícil desconsiderar as dimensões psi-
cossocial e organizacional, pois os problemas de saúde têm ganhado em 
complexidade (MORAES, 2013). Os aspectos psicossociais, relacionados 
à organização do trabalho e ligados à psicodinâmica do trabalho ou aos 
desequilíbrios psíquicos gerados em situações especiais de trabalho, que 
certamente determinam mudanças na forma de distribuição e carga de 
trabalho aos trabalhadores, também estão na origem do processo de adoe-
cimento. Assim, as pesquisas devem avançar em interdisciplinaridade, para 
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integrar a dimensão biomecânica com a organizacional e a psicossocial, e 
avançar na caracterização

Quanto às características ocupacionais, 88,4% da amostra foram de tra-
balhadores formais e somente 5,8% eram terceirizados. Segundo o IBGE, 
em 2012 o número de trabalhadores que não possuíam vínculo emprega-
tício formal era de 22,8% e em 2017 aumentou para 25,3% da população 
brasileira (IBGE, 2018). Chama atenção a necessidade de se fortalecer as 
redes de atenção à saúde para as notificações compulsórias de todos os 
trabalhadores, incluindo os que não possuem vínculo empregatício, sendo 
de extrema relevância a presença desses dados, dada a conjuntura política 
e econômica.

Dos trabalhadores notificados, 48,8% foram afastados para o trata-
mento, dos quais 32,5% relataram melhora dos sinais e sintomas com o 
afastamento, que se justifica por meio dos mecanismos fisiológicos da LER/
DORT, como a ausência de tempo de pausa para recuperação dos tecidos 
afetados (BRASIL, 2019; BRASIL, 2012; BRASIL, 2002). É importante ressal-
tar que o desconforto que melhora com o repouso, indica a necessidade de 
repensar a carga de trabalho e ações de prevenção para qualificar as pausas 
no trabalho, com o efetivo descanso e relaxamento através de técnicas ade-
quadas. Esta relação foi confirmada com a associação entre afastamento 
para o tratamento e menor quantidade de sinais e sintomas (p=0,004).

A repetitividade, jornada de trabalho maior que 6 horas diárias, não afas-
tamentos do agente de risco ou mudança de função, não adoção de proteção 
individual e coletiva e não adoção de mudança organizacional, foram relata-
das pela maioria dos trabalhadores notificados e são aspectos ocupacionais 
que favorecem o aparecimento de LER/DORT (BRASIL, 2002). Este fato se 
confirma, ao avaliar que maior número de sintomas foram apresentados por 
trabalhadores que seus locais de trabalho não adotaram a mudança organi-
zacional (p=0,018).

Maior número de sintomas também foi apresentado por indivíduos que 
relataram pausa no trabalho (p=0,010). Essa relação, aparentemente para-
doxal, pode apontar a importância da organização, política e da cultura da 
empresa para a saúde do trabalhador, podendo-se inferir que empresas que 
buscam aplicar em sua rotina, mecanismo que promovam saúde e bem 
estar dos colaboradores, diminuem o fenômeno de negação, favorecendo 
o diagnóstico precoce, prevenção e implantação de mudanças organizacio-
nais, minimizando a incidência de casos de LER/DORT(ZAVARIZZI, 2018).
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Os trabalhadores que relataram não ter colegas de trabalho com a mesma 
doença apresentaram maior quantidade de sintomas (p=0,003). Baseado em 
Dejours, o silêncio em relação a doença e ao sofrimento é uma estratégia 
de defesa frente ao medo das consequências do processo de adoecimento, 
pois, submetidos à uma economia capitalista, é exigido do trabalhador a 
manutenção de uma performance adequada ao trabalho e estarem à altura 
das novas exigências: de tempo, cadência, formação, informação, aprendiza-
gem, nível de conhecimento, experiência, adaptação à cultura ou à ideologia 
da empresa (ZAVARIZZI 2018). Dessa forma, a relação entre sintomas e a 
ausência de colegas adoecidos pode ser explicado pelo medo do desem-
prego, levando os trabalhadores ao processo de negação e desligamento do 
próprio sofrimento físico e psíquico, quanto a de seus pares, conduzindo-os 
ao individualismo e à submissão aos riscos do trabalho(LOPES,2013).

Considerações finais

A população com maior cobertura das notificações continuam sendo os 
trabalhadores formais, com prevalência para os sintomas de “dor, limitação 
do movimento, diminuição do movimento e diminuição da força muscular”.

A maior quantidade de sintomas está associada ao modo de produção, 
considerando os aspectos organizacionais do trabalho, como o não afas-
tamento do trabalho para o tratamento e a não realização de mudanças 
organizacionais frente ao adoecimento, repercutindo em trabalhadores uma 
maior limitação e incapacidade para o exercício das atividades.
Palavras-chave: Transtornos traumáticos cumulativos; Doenças muscu-
loesqueléticas; Saúde do trabalhador.
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CARACTERIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS 
PROGRAMAS DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO 

CAMPUS DA UFC EM RUSSAS

Michelly Linhares de Moraes1

Introdução

Assim como em toda trajetória da educação, a assistência estudantil 
também sobreviveu entre avanços e retrocessos. E foi apenas durante 
os anos de 1980, na pós-ditadura militar, ao qual o Brasil passou por 

um processo de redemocratização, que se abriu um espaço favorável para 
o debate acerca da assistência estudantil. Nesse terreno fértil foram cria-
dos a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior (ANDIFES), e o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos 
Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) que tinham como meta prioritária 
“trabalhar na sistematização de uma proposta de política de assistência ao 
estudante que garantisse acesso, permanência e conclusão de curso nas 
IFES, na perspectiva da inclusão e do direito social e da democratização do 
ensino” (FONAPRACE, 2008).

Diante desse cenário propício, um importante marco histórico, referente 
aos avanços na área política, social e educacional, foi à promulgação da 
Constituição Federal do Brasil, de 1988, que Vasconcelos (2010) aponta ter 
sido resultado da pressão dos diversos movimentos populares ao longo da 
história e engajados com a campanha “Diretas Já”, ao qual estabeleceu, a 
educação como direito fundamental e universal, sendo este um instrumento 
para o exercício da cidadania.

Dentro desse contexto em que foi concedida a educação na legisla-
ção brasileira, notam-se nos últimos anos, grandes avanços no tocante a 

1 Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade 
Federal do Ceará - UFC. 

 E-mail: michelly.linhares@ufc.br;
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democratização no acesso e as condições de permanência nas instituições 
educacionais, pois como afirma Marinho (2017), a história da educação no 
país é marcadamente segregadora e elitista, sobretudo quando nos reporta-
mos ao ensino superior.

Nessa perspectiva de democratização da educação, aponta-se que 
durante o governo Lula (2003-2010), numa concepção ideológica neode-
senvolvimentista, foi instituído através do Decreto nº 6.069, de 27 de março 
de 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), que compreende uma das ações do Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) em reconhecimento ao papel estra-
tégico das universidades federais para o desenvolvimento econômico e 
social do país.

Em sua formulação, o REUNI teve como principais objetivos: garantir às 
universidades, condições necessárias para a ampliação do acesso e perma-
nência na educação superior; assegurar a qualidade por meio de inovações 
acadêmicas; promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino, 
integrando a graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educa-
ção profissional e tecnológica; e otimizar o aproveitamento dos recursos 
humanos e da infraestrutura das instituições federais de educação superior 
(BRASIL, 2009).

Do ponto de vista local, assim como em outras instituições de ensino o 
processo de interiorização da Universidade Federal do Ceará (UFC), através 
do REUNI, demandou o desenvolvimento de políticas públicas que comba-
tessem as desigualdades socioeconômicas entre os discentes, assim como 
assegurassem meios de permanência destes estudantes nos cursos de 
graduação.

As demandas, anseios e lutas estudantis e do FONAPRECE, e a inclusão 
dessa pauta na agenda governamental, tiveram como importante conquista 
a implantação, do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), 
através do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Sendo este, atualmente 
o principal documento norteador na construção de políticas de assistência 
estudantil do país.

O PNAES tem como objetivos democratizar as condições de permanên-
cia dos jovens na educação superior pública federal; minimizar os efeitos 
das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da edu-
cação superior; reduzir as taxas de retenção e evasão; e contribuir para a 
promoção da inclusão social pela educação. (BRASIL, 2010)
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O Decreto determinou ainda as áreas que devem ser compreendidas pela 
assistência estudantil, e estabeleceu que fosse de responsabilidade das IFES, 
executar e acompanhar essas ações, assim como definir seus métodos e 
critérios de seleção, considerando para isso a viabilização da igualdade de 
oportunidades referente às condições socioeconômicas dos indivíduos.

Diante da determinação de acompanhamento e avaliação do programa 
pelas instituições, faz se necessário um estudo preliminar referente à carac-
terização dos beneficiários desses programas, no intuito de identificar o perfil 
socioeconômico dos discentes, investigar os cursos com maior demanda, 
localidade de origem, etc, possibilitando assim uma melhor compreensão 
da realidade estudada e obtenção de resultados preliminares para uma ava-
liação posterior da política.

Assim sendo, o objetivo desse estudo é realizar uma caracterização dos 
beneficiários dos programas de assistência estudantil de um Campus avan-
çado da UFC, tendo como recorte temporal o período de 2015 – 2018. O 
estudo faz parte da pesquisa de mestrado em andamento da autora, que tem 
como intuito maior avaliar as consequências dos programas de assistência 
estudantil para os discentes beneficiários, tendo como recorte empírico a 
inclusão acadêmica e social.

Metodologia

O estudo apresenta abordagem quantitativa e qualitativa, compreen-
dendo a utilização de várias metodologias. Partindo dessa concepção, 
foram adotados métodos de pesquisa situados no campo exploratório e 
explicativo.

Para Severino (2007), a pesquisa exploratória seria o levantamento de 
informações sobre um determinado objeto, a partir da delimitação do campo 
de trabalho. O autor define que esta seria uma preparação para a pesquisa 
explicativa, que consiste no registro e analise dos fenômenos estudados, 
buscando identificar suas causas, através da interpretação possibilitada 
pelos métodos utilizados.

Partindo desses métodos, a pesquisa realizou a caracterização do perfil 
dos estudantes beneficiários dos programas de Auxílio Moradia e Bolsa de 
Iniciação Acadêmica do Campus da UFC Russas, no período de 2015 a 2018, 
justifica-se a escolha do período, tendo em vista que foi a partir de 2015 que 
os referidos programas foram implantados no Campus de Russas.
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Para construção da pesquisa foi utilizado como base o banco de dados 
do setor de assistência estudantil do Campus. O referido banco consistia em 
planilhas do Excel registradas por ano, compreendidos de 2015 a 2018. Nas 
planilhas foi possível identificar dados referentes ao curso do estudante e 
renda per capita.

Com o intuito de ampliar a análise, a autora inseriu novas colunas na 
planilha, e registrou outras variáveis, no tocante a procedência escolar dos 
estudantes e sua localidade de origem. Para os novos registros foi utilizado 
o método de exploração de dados, identificados através dos documentos 
das seleções dos programas, arquivados e organizados em pastas pela 
assistência estudantil.

Após essa tabulação, foi elaborada uma planilha única no Excel, com-
preendendo os dados do período de 2015 a 2018. Para organização dos 
dados, foi utilizada a ferramenta do Excel denominada tabela dinâmica, a 
qual possibilitou a visualização percentual dos dados, interpretação e pos-
terior análise.

Resultados e discussão

O Campus da UFC em Russas iniciou suas atividades de ensino no 
segundo semestre de 2014, com o curso de Engenharia de Software. A inau-
guração do Campus se deu no primeiro semestre de 2015, com o inicio de 
mais quatro cursos, totalizado assim a oferta de cinco cursos de graduação, 
todos voltados para área de tecnologia, sendo estes: Ciência da Computação 
e Engenharia de Software com entradas semestrais; e Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção e Engenharia Civil, com entradas anuais.

As políticas de assistência estudantil foram implantadas no Campus 
desde seu nascimento, em 2014, período que o PNAES já havia sido regula-
mentado. Nesse período foi identificado que os 50 alunos ingressantes do 
curso de Engenharia de Software receberam após a confirmação de matrí-
cula, o chamado Auxilio Alimentação. O referido benefício foi repassado aos 
estudantes de forma temporária, e teve como finalidade cobrir despesas 
com alimentação, já que naquele momento o Campus se encontrava em 
instalações provisórias e ainda não contava com Restaurante Universitário. 
Os dados desse auxílio não foram caracterizados nesta pesquisa, tendo em 
vista que não houve critérios de seleção para o recebimento do mesmo.
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Foi no primeiro semestre de 2015, período em que o Campus de Russas 
inaugurou suas instalações definitivas, e teve estudantes ingressantes nos 
cinco cursos de graduação ofertados, que a UFC disponibilizou em edital, 
vagas para o Campus da UFC em Russas, do Auxílio Moradia e Bolsa de 
Iniciação Acadêmica (BIA), ambos voltados para os alunos que comprovas-
sem vulnerabilidade econômica, sendo o primeiro exclusivo para estudantes 
oriundos de outras cidades, já que até o presente momento o Campus não 
conta com Residência Universitária.

De acordo com o portal eletrônico da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE), o programa Auxílio Moradia tem por objetivo viabilizar a permanên-
cia de estudantes matriculados nos cursos de graduação dos campi do 
interior da Universidade Federal do Ceará, com comprovada situação de vul-
nerabilidade econômica. Como principais requisitos para o pleito do auxílio, 
o estudante não poderá possuir núcleo familiar residindo na sede do curso, 
ou comprovar que o acesso ao campus seja dificultado pela ausência de 
transporte regular. O processo de seleção do referido auxilio envolve três 
etapas, sendo estas: inscrição, entrevista, e se necessário, visita domiciliar.

Já o programa Bolsa de Iniciação Acadêmica (BIA), de acordo com PRAE, 
tem o intuito de atender os estudantes, priorizando os de semestre iniciais, 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada, condições 
financeiras para sua permanência e desempenho acadêmico satisfatório, 
mediante a concessão de bolsas e a inserção do estudante em projetos de 
ensino, pesquisa e extensão.

Diante disso, e a partir dos dados obtidos e tabulados do período de 2015 
a 2018, foi possível realizar uma caracterização dos estudantes atendidos 
pelos programas de assistência estudantil do Campus de Russas, desta-
cando o perfil socioeconômico, localidade de origem, sexo, curso com maior 
demanda, etc, que serão apresentados, interpretados e discutidos nesta 
seção.

A análise dos documentos apontou que no período de 2015 a 2018, os 
programas Auxilio Moradia e BIA, atenderam cerca de 300 estudantes. Onde 
no ano de 2015 foram ofertados 16 auxílios moradia e 16 bolsas BIA. Em 
2016, 60 e 40, respectivamente; Em 2017, 35 e 50; e no ano de 2018, 10 auxí-
lios e 55 bolsas. Nota-se aqui que os anos de 2017 e 2018 apresentaram 
redução no número de vagas ofertadas, apesar do aumento de estudan-
tes ingressantes no campus. Acredita-se que a causa principal provem das 
restrições orçamentárias aprovados na gestão do presidente Michel Temer, 
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ocasionado pela incapacidade de minimizar os efeitos da crise econômica 
instalada no país.

A redução na oferta de auxílios e bolsas ocasionou aumento de alunos 
desassistidos, no referido período, e conforme dados identificados nas plani-
lhas da assistência social, teve como consequência o aumento da demanda 
pelo Auxilio Emergencial. Conforme informações adquiridas nos portais ele-
trônicos dos Campi de Russas e Sobral, o auxílio emergencial consiste em 
uma ajuda financeira, de caráter eventual, a estudantes de graduação, em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada e que não tenham 
sido alcançados por nenhuma das outras ações de apoio financeiro da UFC.

Em relação aos cursos com maior atendimento, identificou-se que 32% 
consistem em estudantes do curso de Engenharia de Software, 20% do 
curso de Ciência da Computação, 20% do curso de Engenharia de Produção, 
13% do curso de Engenharia Mecânica e 15% do curso de Engenharia Civil. 
Apesar de os resultados apontarem que o curso de engenharia de software 
apresenta maior número de estudantes atendidos pelos programas, não se 
pode confirmar o fato, tendo em vista que o curso iniciou um semestre antes 
que demais e possui duas entradas por ano. Assim, conforme aponta os 
dados, destaca-se que a relação curso e atendimento se apresentam equi-
librada no Campus UFC Russas. É válido ressaltar que a conclusão ainda é 
considerada preliminar, tendo em vista a necessidade de outras variáveis 
como demanda total, motivos de indeferimentos nos programas, etc.

A distribuição por sexo, durante o período analisado, aponta que a maio-
ria dos estudantes atendidos pelos programas de assistência estudantil 
são homens, chegando a 65%, a participação de mulheres representou 35%. 
Essa análise implica levantar a hipótese, observada empiricamente, da baixa 
participação feminina nos cursos do Campus, sendo estes todos voltados 
para ciência e tecnologia. Luz e Muzi (2011) tentam explicar esse fenômeno, 
à medida que apesar de reconhecer os avanços e expectativas para o futuro, 
considerando a história de exclusão das mulheres de áreas educacionais 
consideradas de prestígio, permanece existindo um discurso aparente-
mente neutro dentro das instituições que permeia a lógica da desigualdade 
de gênero.

Para caracterização da localidade de origem dos estudantes foi utili-
zado como base às regiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística- IBGE. Os resultados apontaram que 43% estudantes são per-
tencentes à região Russas – Limoeiro do Norte; 20% correspondem à região 
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Fortaleza; 16% Aracati; 3,5% Iguatu; Quixadá e Acaraú apresentaram 2,4% 
cada; as regiões de Camocim, Canindé, Juazeiro do Norte, São Benedito- Ipu, 
Guaraciaba do Norte e Itapipoca pontuaram 1% cada; e 7,5% correspondem 
a estudantes de outros estados do Brasil. Outro dado explorado e identi-
ficado referente à origem dos estudantes beneficiários apresentou que da 
totalidade estudada, 71,6% pertencem a zonas urbanas e 28,4% são da zona 
rural.

Os dados apontam que quase metade dos estudantes atendidos per-
tence ao Vale do Jaguaribe, região socioeconômica do Estado do Ceará em 
que a cidade de Russas, sede do campus, se encontra localizada. A partir 
disso é possível relacionar esses resultados com os objetivos presentes nos 
incisos I e II, Artigo 2º do PNAES, “democratizar as condições de permanên-
cia dos jovens na educação superior pública federal” e “minimizar os efeitos 
das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da edu-
cação superior”. (BRASIL, 2010)

A análise realizada mostra ainda que do total de beneficiados, 90,8% pro-
vem de escola pública, e apenas 9,2% são de escola particular. Em relação 
à renda familiar dos estudantes beneficiários, os dados apontam média de 
R$ 300,00 per capita. Os resultados apresentados atendem o Artigo 5º do 
PNAES, que diz “serão atendidos no âmbito do PNAES prioritariamente estu-
dantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar 
per capita de até um salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requi-
sitos fixados pelas instituições federais de ensino superior”. (BRASIL, 2010). 
Destaca-se que a partir da média de renda per capita familiar dos estudan-
tes beneficiários do Campus de Russas, considerada bem abaixo do valor 
determinado pelo PNAES para atendimento aos programas de assistência 
estudantil, é possível levantar uma discussão sobre a relação desequilibrada 
entre demanda e oferta.

A análise dos dados permitiu traçar um panorama dos estudantes aten-
didos pelos programas de assistência estudantil do Campus da UFC em 
Russas, sendo este condizente com as diretrizes do PNAES. O estudo pos-
sibilitou ainda, a partir das discussões e hipóteses levantadas, identificar 
lacunas e especificidades existentes no tocante às ações e ao alcance da 
assistência estudantil no Campus de Russas. Diante disso, os resultados 
conduzem esta pesquisadora a buscar uma análise mais aprofundada do 
PNAES enquanto possibilidade de inclusão social e ascensão a um curso 
superior, sobretudo dentro do processo de expansão e interiorização da UFC.
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Considerações finais

Através do levantamento, tabulação e interpretação dos dados, foi pos-
sível realizar uma caracterização preliminar dos estudantes atendidos pelos 
programas de assistência estudantil do Campus UFC Russas. Partindo 
dos resultados encontrados, o estudo trouxe diversas implicações e levan-
tamentos de hipóteses referentes ao tema, possibilitando assim outros 
significados aos dados coletados.

A pesquisa apontou também que todos os estudantes atendidos pelos 
programas de assistência estudantil atendem as diretrizes estabelecidas 
pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Conforme os 
resultados encontrados, sobretudo referentes à renda, acredita-se que 
esses estudantes não fossem contemplados pelos programas, os mesmo 
não teriam condições de permanecer no curso, o que resultaria no possível 
aumento da evasão.

Desse modo, entende-se que os programas contribuem para a promoção 
da inclusão social pela educação, porém, percebe-se que a demanda é bem 
maior que a quantidade de bolsas e auxílios ofertados, o que implicaria dizer 
que há um grupo de estudantes desassistidos, tendo em vista a quantidade 
insuficiente de vagas disponibilizadas em edital, possivelmente motivadas 
por questões orçamentárias. O fato exposto impediria, ao menos parcial-
mente, o alcance do objetivo de democratizar as condições de permanência 
de estudantes na educação superior, já que dentro desse cenário a política 
de assistência estudantil vem incluindo um grupo à medida que exclui outro.

Conclui-se que esta pesquisa abre possibilidades de reflexão a cerca do 
debate das políticas de assistência estudantil, e que seus resultados e dis-
cussões poderão subsidiar o desenvolvimento de pesquisas futuras sobre 
o tema.
Palavras-chave: Expansão; Assistência Estudantil; Campus UFC Russas; 
Inclusão Social.
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CONCEITUANDO JUVENTUDE(S) A PARTIR DE UM 
DIÁLOGO COM A SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS

Roberta de Abreu Peixoto1 | Andrea Peixoto Garrido Aguiar2 
Fábia Geisa Amaral Silva3 | Maria de Fátima Bezerra4 

Karine Lima Verde Peixoto5

Resumo: O presente artigo se propõe a compreender o conceito de juven-
tude em sua pluralidade atual ao apresentá-lo em significações que o levam 
do singular ao plural, do específico ao geral, do etário ao classista-geracio-
nal, do número padrão à regra estatística. Para cumprir tal objetivo, busca 
dialogar com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE visando alinhavar 
realidade brasileira, pré-conceitos e teóricos historicamente reconhecidos 
como pesquisadores do conceito. As juventudes e suas inserções na educa-
ção, no mundo do trabalho e no campo da cultura exigem a compreensão da 
impossibilidade em homogeneizar tal segmento justamente por apresen-
tarem vivências e contextos distintos e desiguais. Concluímos que para a 
construção desta definição são necessários vários olhares e que embora 
importante, o viés geracional não é suficiente para explica-lo.
Palavras-chaves: Juventudes, Geração, Síntese de Indicadores Sociais.
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Introdução

Compreender juventude atualmente envolve muitas reflexões e a pri-
meira se refere ao conceito. O que significa? Que características um ser 
deve possuir para deter essa denominação? O critério seria etário, histórico, 
classista, geracional, cultural, biológico ou estético? Depreender o que é ser 
jovem exige trata-lo como categoria social e o reconhecimento de que há 
muitos conceitos envolvidos para seu entendimento.

Metodologia

Compreendendo que a metodologia é o caminho escolhido para se chegar 
aos objetivos propostos pela pesquisa e evidencia escolhas do investigador 
para elucidar o objeto de estudo, optamos por uma abordagem qualitativa, 
assim, realizamos uma pesquisa bibliográfica e estatística. Tratamos dados 
colhidos em sites institucionais como IBGE, especificamente no documento 
Síntese de Indicadores Sociais – SIS (2010), por fim concentramos as leitu-
ras em autores como Mannheim (1982), Bourdieu (1983), Pais (1990), Kehl 
(2004), Debert (2010).

Resultados e discussão

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 
8069/90) atribui a população compreendida entre 12 a 18 anos incomple-
tos a denominação de adolescentes, restringindo este público a um perfil 
etário. A Organização das Nações Unidas (ONU) em 2004 amplia a idade 
deste seguimento ao estabelecer que jovem seja aquele entre 14 e 24 anos 
(UNESCO, 2004). O Brasil através da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) 
e o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) em 2005 estabelece que 
este público estivesse compreendido entre 15 e 29 anos, subdivido em sub-
grupos, assim estabelecidos: 15 a 17 anos – jovem-adolescente; 18 a 24 
anos – jovem-jovem; 24 a 29 anos – jovem adulto.

Observa-se neste caminhar a transcendência de um conceito baseado 
somente na idade, por outro que admite a existência de fatores que relacio-
nam transformações psicológicas, biológicas, culturais e sociais, variantes 
das diferentes épocas, etnias, gênero, classe social, dentre outros aspec-
tos decisivos. Não temos como delimitar um grupo geracional formado 
por jovens em que todos estejam incluídos, em contrapartida encontrarão 
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coletivos diversos buscando a construção de suas identidades. Justificam-se 
as transformações conceituais pela maior dificuldade deste agrupamento 
conquistar autonomia devido às aceleradas transformações no mundo do 
trabalho e o crescimento da expectativa de vida da população em geral.

De acordo com a Síntese de Indicadores Sociais - SIS (2010), a distribui-
ção da população brasileira, conforme descrição apontada pelo Gráfico 1, 
revela a predominância de mulheres no cenário nacional em nível de país, 
região e estado.

Quando a distribuímos por faixa etária, encontramos nos intervalos 15 
a 29 anos e 30 a 49 anos (ver Tabela 1) uma representação equivalente 
a mais de 50% da população brasileira, demonstrando que um 1/4 deste 
público é constituído de jovens, conforme definição da Secretaria Nacional 
de Juventude e Conselho Nacional de Juventude.

Gráfico 1 - População segundo sexo

Fonte: SIS (2010) - Elaborado e grifado pelas autoras
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Paiva (2012, p. 353) ultrapassa a compreensão etária deste termo quando 
explicita que,

(...) a juventude não consiste um fenômeno meramente demográ-
fico. Trata-se de uma complexa condição social, que influencia e 
é influenciada pelas diferentes culturas e possui uma condição 
dinâmica e mutável ao longo do tempo, de acordo com as trans-
formações da sociedade. Não se pode, portanto, falar de uma 
juventude universal, visto que não consiste de um fenômeno que 
está posto em qualquer lugar e tempo, sem implicações sociais.

Em Kehl (2004), historicamente ganha deferência apenas nos anos 2000, 
pois no início do século XX era exigido de homens e mulheres de 25 anos que 
aparentassem 50 anos, e isso se evidenciava através de comportamentos 
que denotassem seriedade, responsabilidade, além de roupas e acessórios 
sóbrios como requisito para adentrar na vida produtiva e reprodutiva. Devido 
às relações de consumo associadas na atualidade ao termo juventude, os 
adultos desejam fazer parte deste segmento, pois o associam a um estado 
de espírito, a forma do corpo se portar, um sinal de saúde e disposição, assim,

Ser jovem virou slogan, virou clichê publicitário, virou imperativo 
categórico - condição para se pertencer a uma certa elite atuali-
zada e vitoriosa. Ao mesmo tempo, a “juventude” se revelava um 
poderosíssimo exército de consumidores, livres dos freios morais 
e religiosos que regulavam a relação do corpo com os prazeres, e 
desligados de qualquer discurso tradicional que pudesse fornecer 
critérios quanto ao valor e à consistência, digamos, existencial, 
de uma enxurrada de mercadorias tornadas, da noite para o dia, 
essenciais para a nossa felicidade (KEHL, 2004, p. 46).

O Brasil é profundamente classista, desigual e excludente, assim descre-
vem muitos cientistas políticos e acrescentam que as deficiências sociais e 
econômicas marcantes de nossa história, em geral, são frutos da formação 
da sociedade brasileira. O estudo não pretende aprofundar a questão, porém 
compreende que o colonialismo inicia e agiganta o processo de estratifica-
ção social:
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Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos 
seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, 
nus na praia, o mundo era um luxo de se viver. Este foi o efeito 
do encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias brasileiras 
de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros tal 
qual eram, a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só 
diferentes mas opostas, do mundo, da vida, da morte, do amor, se 
chocaram cruamente. Os navegantes, barbudos, hirsutos, feden-
tos, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam o que parecia 
ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, esplêndidos de 
vigor e de beleza, viam, ainda mais pasmos, aqueles seres que 
saíam do mar (RIBEIRO, 1995, p. 44).

Gráfico 2 - Jovens de 18 a 24 anos de idade, total e respectiva distribuição percentual, por 
condição de atividade na semana de referência, segundo as Regiões Brasileiras (2009)

Fonte: SIS (2010) - Elaborado pelas autoras

Transcorridos cinco séculos, selvageria e civilização se traduzem numa 
relação desigual e hierarquizada de consumo entre todos os habitantes do 
país. Compreender juventude na atualidade, portanto exige o entendimento 
que há distinção na oferta de produtos, espaços, programas, projetos, prote-
ção e até legislações, todas enquadradas num rótulo que os aproxima, mas 
que na verdade os categoriza (ver Gráficos 2 e 3).
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O Gráfico 3 aponta para a existência de um cenário nacional estratifi-
cado quando coloca em destaque 45% em média do seguimento somente 
trabalhando, diferindo proporcionalmente dos 20% aproximadamente que 
conciliam estudo e trabalho.

O Gráfico 3 salienta que juventude e trabalho formal e/ou informal esta-
vam indissociáveis no período da pesquisa, ficando menos ocupadas6 as 
crianças/jovens entre 10 e 15, porém entre 16 e 24 anos, independente da 
região, o percentual de jovens ocupados era acentuado, chegando a 80% na 
Região Norte e mais de 100% na Região Sul, quando somados os grupos 
etários 16 e 17, 18 a 24 anos.

Gráfico 3 - Crianças, adolescentes e jovens de 10 a 24 anos de idade ocupados, total e 
taxa de ocupação, por grupos de idade, segundo as Regiões Brasileiras - 2009

Fonte: SIS (2010) - Elaborado pelas autoras

6 O IBGE define POPULAÇÃO OCUPADA como aquelas que num determinado período de referência 
trabalha. São classificadas em: Empregados (trabalham para um empregador ou mais, cumprindo 
uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em Dinheiro ou outra for-
ma de pagamento como moradia, alimentação, vestuário, etc); Conta Própria (exploram uma ativi-
dade econômica ou exercem uma profissão ou ofício, sem empregados); Empregadores (exploram 
uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício, com auxílio de um ou mais empre-
gados); Não Remunerados (exercem uma ocupação econômica, sem remuneração, pelo menos 
15 horas na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar em sua atividade econômica, ou 
em ajuda a instituições religiosas, beneficentes ou de cooperativismo, ou, ainda, como aprendiz ou 
estagiário). (IBGE. Disponível em https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/ trabalho-
erendimento/pme/pmemet2.shtm. Acesso em 24 abri 2018.
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Sem esgotar as compreensões sobre o termo, fica explícito em Pais 
(1990, p. 140) que:

(...) juventude começa por ser uma categoria socialmente mani-
pulada e manipulável e, como refere Bourdieu, o facto de se falar 
dos jovens como uma «unidade social», um grupo dotado de 
«interesses comuns» e de se referirem esses interesses a uma 
faixa de idades constitui, já de si, uma evidente manipulação. Na 
verdade, nas representações correntes da juventude, os jovens 
são tomados como fazendo parte de uma cultura juvenil «unitá-
ria». .

A busca pela noção do que seja juventude é produto de uma necessi-
dade dos últimos anos quando são registrados “problemas” advindos deste 
grupo especificamente. A homogeneização do segmento busca a constru-
ção de designações por meio de correntes sociológicas, como a geracional7 
e a classista8.

O fator etário é o unificador na corrente geracional, pois os indivíduos 
ligados por idades similares compartilham sentimentos, interesses e visão 
de mundo. A investigação aqui busca desvendar como se dá a internaliza-
ção e as rupturas dos valores comuns a juventude no tempo.

Karl Mannheim (1982) afirmava que jovens que experienciam os mesmos 
problemas históricos concretos, faziam parte da mesma geração. A análise 
de Mannheim sobre gerações (1952) foi um divisor de águas para a histó-
ria sociológica do conceito. Quando desenvolveu sua teoria das gerações 
buscou atingir dois objetivos: distanciar-se do positivismo e da perspectiva 
romântico-histórica, e incluir as gerações em sua pesquisa sobre as bases 
sociais e existenciais do conhecimento em relação ao processo histórico-
social. Buscou comprovar que não é data de nascimento comum, próxima 
que forma uma geração. A O marco geracional é algo apenas potencial 
(MANNHEIM, 1982), mas é a parte do processo histórico que jovens da 
mesma idade-classe de fato compartilham (a geração atual).

7 A reprodução se restringe a análise das relações intergeracionais, isto é, à análise da conservação 
ou sedimentação (ou não) das formas e conteúdos das reações sociais entre gerações.

8 A reprodução social é fundamentalmente vista em termos da reprodução das classes sociais.
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Em oposição, a corrente classista enquanto teoria crítica desmistifica 
a ideia sobre a existência de uma cultura jovem uniforme e extraclasse. 
Birmingham torna-se seu principal representante tomando os estudos cul-
turais como campo de análise. São estas pesquisas que reinterpretam o 
sentido das subculturas juvenis gestadas dentro da classe trabalhadora 
britânica, a partir de 1950. Para Pierre Bourdieu (1983), teríamos duas juven-
tudes, ambas, reflexos de sua classe de origem, portanto: uma burguesa e 
outra proletária. As diferenças culturais seriam a expressão da resistência e 
contestação ao poder hegemônico.

Ambas falharam em suas explicações, mas, com efeito, a juventude não 
cabe num único conceito. Muitas significações, variadas crenças, normas, 
valores, símbolos e práticas compartilhadas por jovens e assimiladas como 
culturas juvenis podem tanto apresentar elementos próprios ou inerentes 
à fase de vida a que se associa uma das noções de juventude, como tam-
bém podem ser assimilados ou derivados de gerações precedentes ou ainda 
resultado de trajetórias próprias da classe de origem.

A dissolução da vida adulta na sociedade contemporânea está associada 
na atualidade a três processos que se inter-relacionam:

o alargamento da faixa etária do segmento considerado jovem da 
população; 2) o desdobramento das etapas mais avançadas do 
ciclo da vida em novas categorias etárias; 3) a transformação da 
juventude em um valor, que pode ser conquistado em qualquer 
etapa da vida através da adoção de formas de consumo e estilos 
de vida adequados (DEBERT, 2010, p. 49).

Considerações finais

O conceito de juventude agrega outras especificações ao longo do 
tempo, levando-o a reconstruções, porém depreende-se que o seguimento 
empreendeu tantas lutas, conquistou tantas caras e se permitiu manipu-
lar por tantos fatos, grupos e pessoas: como então erigir um conceito que 
dê conta de tantos vieses? A construção social e conceitual do termo são 
designações que lhe são atribuídas, são representações e não as realida-
des objetivas, por certo muitas jovens não se vejam representados através 
destas tantas concepções descritas aqui, daí a pluralização do termo juven-
tudes. O profissional de educação necessita compreender os processos que 
(e)levaram o conceito de juventude(s) para patamares tão profundos.
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Resumo: Este trabalho tem como foco a abordagem do campo de estágio 
e a inserção do assistente social em seu espaço sócio-ocupacional, a partir 
de uma contextualização da política de Assistência Social. Para entender a 
Política de Assistência Social e seus avanços, faz-se necessário que seja 
realizado um breve resgate histórico acerca de sua trajetória, no sentido 
de compreender os limites e as possibilidades presentes na sua operacio-
nalização nos dias atuais, analisando o que motivou a política a ser o que 
é hoje, ressaltando que a assistência tem constituído o instrumento privi-
legiado do Estado para enfrentar a “questão social5” sob a realizações de 
ações compensatórias no âmbito das desigualdades sociais. O presente 
estudo se consolidou através de pesquisa bibliográfica e na observação 
durante o estágio supervisionado obrigatório em Serviço Social na gestão 
do Programa Acessuas Trabalho do município de Iguatu-CE.
Palavras-chave: Política de Assistência Social, Estado, Programa Acessuas 
Trabalho.
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classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu reconhecimento 
como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano, da vida social, 
da contradição entre proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 
mais além da caridade e da repressão(IAMAMOTO E CARVALHO, 2009, p.77).  



188
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

A origem da assistência foi marcada por ações de caridades, clientelis-
tas, filantrópicas, assistencialistas e paternalistas que tinham bases 
católicas e reforçava as ações paternalistas do poder público, que aju-

davam e favoreciam as pessoas como se não fossem cidadãos de direitos.
Diante desses elementos, Mestriner (2008, p. 14) afirma que a “[...] assis-

tência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil como irmãs 
siamesas, substitutas uma da outra”, desenvolvendo-se e, ao mesmo tempo, 
metamorfoseando uma relação complexa de controle social, político e de 
cooptação da subjetividade dos sujeitos.

Esta relação era permeada de contradições, pois ao mesmo tempo que o 
Estado garantia o mínimo do direito à população, reforçava que esses direi-
tos eram garantidos por

meio da caridade, como se fossem favores usados pela burguesia para 
subordinar o Estado a legitimação de seus interesses. Isso fez com que a 
assistência fosse vista com uma ajuda à população pobre, e não como uma 
política de direito para quem dela necessitar, sem precisar de contribuição.

Com o desenvolvimento do capitalismo, o conjunto de desigualdades 
produzido por este foi se acentuando, e demandando de ações mais sis-
tematizadas e aperfeiçoadas, como formas de exercer um controle sobre a 
classe trabalhadora, configurando-se como forma de combate a desigual-
dades e o estado de miséria produzido pelo capital.

A experiência no estágio supervisionado realmente nos enriquece 
enquanto ser humano e nos impulsiona a encampar de fato a luta contra 
os retrocessos e a favor dos nossos direitos. É e nesse sentido que iremos 
construir novas possibilidades junto a classe trabalhadora e assim fazer 
da política de assistência uma porta de saída priorizando pela autonomia e 
emancipação de cada sujeito.

Metodologia

O artigo se consolidou através de pesquisa bibliográfica e também no 
processo de análise e observação do campo de estágio supervisionado 
obrigatório em Serviço Social na gestão do Programa Acessuas Trabalho do 
município de Iguatu/CE, utilizando como método o materialismo histórico 
dialético, por permitir que se faça uma análise crítica e profunda aproxi-
mando o contexto da realidade social.
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Desenvolvimento

Durante muito tempo, no Brasil não se existiu uma preocupação do 
Estado com as camadas mais paupérrimas da sociedade, ou seja, não 
existia preocupação do Estado em propiciar a Assistência Social enquanto 
política pública. O Estado se reportava a distribuir ações clientelistas junta-
mente com a Igreja.

A pobreza nesse contexto era considerada como uma fatalidade e suas 
formas de controle não se configuravam como uma responsabilidade do 
Estado. Com o fim da escravidão no Brasil, que marcou o fim do modelo de 
produção agrário para o modelo industrial, e a chegada dos imigrantes ao 
nosso país, foi se criando as primeiras instituições ligadas a Igreja, conhe-
cida como a institucionalização da assistência aos pobres, mantendo o seu 
viés de caridade.

A pobreza era tratada como doença, como afirma Sposati (2007) nesse 
contexto vai dizer que:

(...) os pobres eram considerados como grupos especiais, párias 
da sociedade, frágeis ou doentes. A assistência se mesclava 
com as necessidades de saúde, caracterizando o que se pode-
ria chamar de binômio de ajuda médico-social. Isto irá se refletir 
na própria constituição dos organismos prestadores de serviços 
assistenciais, que manifestaram as duas faces: a assistência à 
saúde e a assistência social. O resgate da história dos órgãos 
estatais de promoção, bem-estar, assistência social, traz, via de 
regra, esta trajetória inicial unificada (SPOSATI et al., 2007, p. 42).

Com isso, essas ações foram se desenvolvendo como forma de apazi-
guamento dos conflitos sociais, ou seja, se configurando como forma de 
prestar serviços à população, onde o Estado deveria dar respostas para 
intervir na questão social.

Portanto, o reconhecimento da “questão social” pelo Estado se deu 
muito lentamente. Em 1930, com o avanço da luta de classes, o Estado 
começa a desenvolver ações como mecanismo de controle sobre a classe 
trabalhadora. É no período Vargas que o Brasil, em decorrência da luta da 
classe trabalhadora, tem o reconhecimento de alguns direitos sociais, a 
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exemplo da criação da CLT6 (Consolidação das Leis Trabalhistas), as Caixas 
de Aposentadoria e Pensões instituídas pela chamada Lei Elói Chaves, de 
janeiro de 1923 que beneficiava poucas categorias profissionais. Após a 
Revolução de 1930, o novo Ministério do Trabalho incorporou-as e passou a 
tomar providências para que essa garantia trabalhista fosse estendida a um 
número significativo de trabalhadores. Dessa forma, foi criado o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM) em junho de 1933, ao qual 
se seguiram o dos Comerciários (IAPC) em maio de 1934, o dos Bancários 
(IAPB) em julho de 1934, o dos Industriários (IAPI) em dezembro de 1936, e 
os de outras categorias profissionais nos anos seguintes. Em fevereiro de 
1938, foi criado o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do 
Estado (IPASE). A presidência desses institutos era exercida por pessoas 
livremente nomeadas pelo presidente da República7 (CPDOC, 2019).

Após 1945, os Institutos de Aposentadoria e Pensões expandiram suas 
áreas de atuação, que passaram a incluir serviços na área de alimentação, 
habitação e saúde.

Em 1942, no período histórico chamado “Estado Novo”, o governo popu-
lista de Getúlio Vargas cria a Legião Brasileira de Assistência – LBA e destina 
a sua gestão à primeira dama, Darcy Vargas. Essa instituição passou a 
ser responsável pela maioria das ações de Assistência Social no território 
nacional, configurando o surgimento do “primeiro damismo” já que, nas três 
esferas de governo, as ações da LBA eram desenvolvidas pelas primeiras 
damas, associando assim, a assistência social a essa figura e que reforçava 
as práticas filantrópicas, de cunho clientelista. A LBA foi se desenvol-
vendo e ganhando mais visibilidade ao atender mais pessoas em situação 
de vulnerabilidade social, realizando parcerias com as Organizações Não 
Governamentais - ONG’s.

Contudo, é a partir do movimento de redemocratização, resultado de 
várias lutas, debates, conflitos, impasses e grande efervescência dos movi-
mentos populares articulados com a sociedade, que se teve um maior 
pressionamento para o Estado garantir condições melhores de vida e traba-
lho a população. Essa conjuntura foi marcada pela criação da Carta Magna 
em 1988.

6 A CLT foi criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente 
Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo.

7 CPDOC. Institutos de Aposentadoria E Pensões. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/
dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/IAP. Acesso em: 17 de julho de 2019.
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Com a consolidação da Constituição Federal de 1988, tem-se a mate-
rialização da Seguridade Social, está assegurada como direito a população, 
sendo a Assistência Social uma política pública de direito, colocando a como 
responsabilidade do Estado, destinada a quem dela necessite.

A Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (1993), que reforça que a 
política de Assistência não possui o caráter contributivo e a determina como 
uma responsabilidade do Estado na descentralização e na participação 
social visando melhores condições de vida para a população. Afirmando ao 
dizer que:

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
uma Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendi-
mento às necessidades básicas (LOAS, 1993, p.7).

A LOAS regulamenta o que foi instituído na Constituição Federal de 1988, 
estabelecem normas, objetivos e critérios para a organização e constru-
ção da política. Desde a gestão; benefícios, serviços, programas projetos de 
Assistência Social; Financiamento da política e a participação da sociedade 
nas instâncias do controle social. Visando acompanhar, fiscalizar e garan-
tir a efetivação dos serviços, a lei reforça que a assistência social tem um 
caráter não contributivo e é dever do Estado efetivar essas ações, rompendo 
com a característica do favor e ajuda ao trazer as ações no campo do direito 
e ao enfatizar em suas diretrizes o atendimento a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e pobreza. Aos que não tem como prover dos mínimos 
sociais.

Posteriormente em 2004, se tem a criação da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), com o objetivo de concretizar as propostas 
definidas na LOAS, aprovada pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate a Fome juntamente com a Secretaria Nacional de Assistência 
Social e o Conselho Nacional de Assistência Social. De acordo com a atual 
PNAS:

Trata-se, portanto, de transformar em ações diretas os pres-
supostos da Constituição Federal de 1988 e da LOAS, por meio 
de definições, de princípios e de diretrizes que nortearão sua 
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implementação, cumprindo uma urgente, necessária e nova 
agenda para a cidadania no Brasil (BRASIL, 2004).

Após a PNAS, em 2005 foi preciso à elaboração de uma Norma 
Operacional Básica (NOB) que esclarecesse as bases para a implantação do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi instituído no ano de 2005, 
que também representa um avanço considerável para a Assistência Social:

A decisão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome - MDS, por intermédio da Secretaria Nacional de Assistência 
Social – SNAS e do Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS, de elaborar, aprovar e tornar pública a presente Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS, demonstra a intenção de 
construir coletivamente o redesenho desta política, na perspec-
tiva de implementação do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS (BRASIL 2004, p.6)

Diante desse breve resgate histórico sobre a assistência social, se per-
cebe que a mesma passa a ser reconhecida como dever de Estado, porém é 
preciso analisar o papel do Estado na sua obrigação de garantir a efetivação 
dos direitos à população. Sabemos que essa garantia de direitos não acon-
tece quando se destaca novamente o contexto neoliberal8, onde o Estado não 
materializa de fato o que se tem estabelecido na CF/88 e na PNAS, represen-
tando visivelmente consequências nas políticas públicas que são oferecidas 
de forma fragmentadas e focalizadas, que apenas ameniza a desigualdade 
sofrida pelos indivíduos, que sofrem principalmente com o desemprego e a 
negação de oferta de trabalho que permita uma boa condição de vida.

A modernidade que chega também as nossas vidas resulta nesse cará-
ter mínimo que o Estado assume quando transfere sua responsabilidade 
para o mercado, reduzindo os direitos sociais oferecidos à população e não 

8 [...] neoliberalismo como direção ideopolítica do processo de restauração do capital em crise fizer-
am com que as promessas da ideologia desenvolvimentista gradativamente passassem a entrar 
em contradição com os interesses do projeto burguês. Nesse momento histórico de intensificação 
da mundialização capitalista, o objetivo da política neoliberal era se apresentar como uma alter-
nativa ideológica viável ao esgotamento do antigo modelo de substituição de importações e da 
ideologia desenvolvimentista (MARANHÃO, 2014, p. 05).
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permitindo que a assistência rompa com suas características antigas de 
favor, afirmando Mestriner:

Assim, esta nova forma desenhada como modernidade coincide 
no Brasil com aquilo que sempre foram as práticas de assistência 
social favorecidas pelos mecanismos do Estado. Confronta-se o 
princípio constitucional de geração de responsabilidades públi-
cas e de dever do Estado na assistência social com a reiteração 
das práticas históricas (2008, p.23).

O Estado então se torna cada vez mais mínimo para o social e a favor do 
econômico, desconstruindo todas as lutas e conquistas históricas da classe 
trabalhadora, devido ao avanço neoliberal, fazendo com que as expressões 
da questão social se agravem cada vez mais. Assim é que a Saúde se torna 
cada vez mais precária, já que o direito de universalidade não é garantido e 
a Previdência sofre com os impactos das privatizações e redução de gastos, 
como também com o alto índice de desemprego onde as pessoas não terão 
trabalho formal e consequentemente não poderão contribuir com a mesma. 
Dessa forma, a Assistência ganha centralidade dentro da Seguridade, pois 
cada vez mais os usuários necessitarão da mesma. Mota (2010) vem argu-
mentar sobre esse contexto:

O argumento central é o de que as políticas que integram a 
seguridade social brasileira longe de formarem um amplo e arti-
culado mecanismo de proteção, adquiriram a perversa posição 
de conformar uma unidade contraditória: enquanto avançam a 
mercantilização e privatização das políticas de saúde e previdên-
cia, restringindo o acesso e os benefícios que lhes são próprios, 
a assistência social se amplia na condição de política não con-
tributiva, transformando-se num novo fetiche de enfrentamento 
à desigualdade social, na medida em que se transforma no prin-
cipal mecanismo de proteção social (MOTA, 2010, p. 133-134).

Com isso, a assistência social passa a ser a principal alternativa para 
a população buscar meios de sobrevivência, se destinando a procurar os 
serviços oferecidos pela política. Assim, essa centralidade que a assistência 
ganha por meio das transformações na sociedade que afetam a estrutura 
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das políticas sociais, faz com que cada vez mais os indivíduos precisem dos 
programas de transferência de renda oferecidos pela política, como meio de 
sobreviver com condições mínimas de vida, mas que em muitos casos sem 
a garantia desses programas e serviços, a realidade seria visivelmente mais 
desafiadora para os sujeitos que possuem somente a força de trabalho para 
vender e que no contexto que vivem não se tem oportunidade de emprego 
para todos.

O mundo do trabalho no contexto brasileiro tem passado por inúme-
ras mudanças, sempre com o intuito de se adequar aos condicionamentos 
colocados pelo modo de produção capitalista, por vezes concedendo direi-
tos a classe trabalhadora, como por exemplo, com a criação do ministério 
do trabalho que foi uma conquista permeada de lutas e reivindicações por 
parte da classe trabalhadora, e por outras reduzindo o acesso a esses direi-
tos com as contrarreformas que atacam a garantia desses direitos, como a 
emenda constitucional Nº 20 de 19989, que foi uma das reformas sofridas 
pela política da previdência e desencadeou um processo de erosão de direi-
tos conquistados anteriormente.

Essa erosão provoca impactos que afetam diretamente a classe tra-
balhadora que se caracteriza com a flexibilização das leis trabalhistas, a 
precarização das condições de trabalho,

o enfraquecimento das relações de trabalho, dentre outros aspectos que 
condicionam o acesso dos indivíduos ao mundo do trabalho.

Apesar dos avanços na política de assistência social brasileiro, na refe-
rida CF/88, construção de um padrão de política pública nas perspectivas 
universais e proteção social, colocam-se com grande dificuldade para imple-
mentação dos direitos sociais, instituído como direito a educação, a saúde, 
o trabalho, a moradia entre outros, conforme no artigo 6º da Constituição 
Federal. (BEHRING E BOSCHETTI, 2011).

Essa realidade é muito visível nos equipamentos da assistência social, 
que estão diretamente ligados à garantia dos direitos a população em vul-
nerabilidade social, como exemplo o Programa Acessuas Trabalho, onde o 
estágio supervisionado I é realizado, a fim de compreender o contexto histó-
rico e a atualidade dessa Política.

9 Presidência da República/Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm. Acesso em: 23 de julho de 
2019.
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Resultados e discussão

O campo de estágio que será abordado, diz respeito ao Programa Nacional 
de Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho, o programa possui 
um espaço físico, localizado nas dependências da Secretaria do Trabalho, 
Habitação e Assistência Social - SETHAS, no município de Iguatu-CE.

O Programa surge com o intuito de desenvolver ações que estejam 
voltadas à garantia dos direitos e cidadania das pessoas em situação 
de vulnerabilidade e/ou risco social a partir do acesso a serviços e da no 
mundo do trabalho, a partir de ações que buscam a integração com a rede 
socioassistencial e outras políticas e a promoção do desenvolvimento 
dos usuários como protagonistas, partindo de atividades que trabalhem o 
empoderamento e resgate da autonomia, levando em conta as capacidades 
e potencialidades dos participantes de forma particular.

O Acessuas Trabalho foi instituído por meio da resolução nº 18 de 24 de 
maio de 2012 pelo CNAS, sendo instaurado com parceria estabelecida com 
as Secretarias de Assistência Social dos municípios e do DF. Tornou-se uma 
realidade nos municípios que receberam do governo federal um cofinancia-
mento para sua implementação, obtendo assim, êxito como uma ação da 
Política de Assistência Social, em que gerou bons resultados na adesão do 
público prioritário nos cursos de qualificação profissional, com ênfase no 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que 
funcionou como um grande parceiro do Acessuas Trabalho no que diz res-
peito ao alcance do público alvo e possibilitando a criação e aprimoramento 
de estratégias de monitoramento da trajetória dos usuários e uma futura 
inclusão no mundo do trabalho.

O Programa passava por avaliações periódicas o que resultou em algu-
mas modificações, aperfeiçoando suas ações e atualmente tem como 
desafio principal a construção de estratégias que ampliem a eficiência 
das ações postas diante das características atuais do mundo do trabalho, 
assumindo novas formas de qualificação e formação profissional, a fim de 
contribuir com o enfrentamento da população com as situações de vulnera-
bilidade social e, consequentemente, a redução das desigualdades sociais 
que existem no Brasil.

Atualmente, a execução do Programa está pautada na resolução nº 25 
do CNAS de 15 de dezembro de 2016 que apresenta a continuidade ao pro-
cesso de adequação do Programa, em que traz sobre a nova roupagem de 
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atuação, como já foi citado no parágrafo acima desses novos desafios a 
serem enfrentados.

O Acessuas Trabalho é um programa de abrangência nacional e no 
período de 2012 a 2014, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDSA), as adesões passaram de 292 (duzentos e noventa e 
dois) para 1383 (mil trezentos e oitenta e três) municípios alcançando assim 
o total de 25% do total de municípios brasileiros, nesse meio está o muni-
cípio de Iguatu que teve o primeiro edital para formação de equipe técnica 
publicado em 21 de março de 2014 e desde então o município foi incluído 
na lista de municípios que desenvolvem as ações do Programa Acessuas 
Trabalho.

Cabe ressaltar aqui que o programa Acessuas Trabalho enquanto um 
serviço socioassistencial do SUAS está inserido dentro dos parâmetros da 
Proteção Social Básica10 em que o acesso é viabilizado por meio dos Centros 
de Referências de Assistência Social (CRAS)11, onde é feita a identificação do 
público alvo em conjunto com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF).

O público alvo é composto pela população urbana e/ou rural que esteja 
em situação de vulnerabilidade e risco social com idade entre 14 e 59 anos, 
ressaltando que a mobilização e acompanhamento dos adolescentes de 
14 e 15 anos estará condicionada ao que estabelece a CF/88 que trata da 
proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz. De acordo com a orientação do Programa, tem como condição 
prioritária para participação os usuários de serviços, projetos, programas de 
transferência de renda e benefícios socioassistenciais, com atenção espe-
cial para os seguintes seguimentos:

Beneficiários do Programa Bolsa Família; Pessoas inscritas 
no CadÚnico; pessoas com deficiência; Jovens e adultos do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFC e 
egressos; Adolescentes e jovens em cumprimento de medi-
das socioeducativas, egressos e suas famílias; Famílias com 

10  Visa à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços 
e benefícios socioassistenciais a família e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. (PNAS, 
2004).

11 unidade pública estatal, responsável pela gestão da Proteção Social Básica no território. (ACES-
SUAS, 2017).
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presença de situação de Trabalho Infantil; Famílias com pessoas 
em situação de privação de liberdade; Famílias com crianças em 
situação de acolhimento provisório; População em situação de 
rua; Adolescentes e jovens no serviço de acolhimento e egres-
sos; Indivíduos e famílias residentes em territórios de risco, em 
decorrência do tráfico de drogas; Indivíduos egressos do Sistema 
Penal; Pessoas retiradas do trabalho escravo; Mulheres vítimas 
de violência; Jovens negros em territórios de risco; Adolescentes 
vítimas de exploração sexual; Comunidades e Povos Tradicionais; 
População lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - 
LGBTT; Dentre outros, para atender especificidades territoriais e 
regionais (ACESSUAS, 2017, p. 47-48).

Feita essa mobilização, é realizado então o ciclo de oficinas, que são no 
mínimo quatro e no máximo oito oficinas, cada oficina com duração mínima 
de 90 minutos e no máximo 180 minutos. Os temáticas que abordam 
orientações à inserção dos usuários ao mercado de trabalho, por exemplo: 
confecção de currículo, orientação sobre como se comportar em uma entre-
vista de emprego, dentre outras orientações que vão direcionar o usuário no 
ingresso no mundo do trabalho.

O Programa ainda conta com uma ações de monitoramento desses 
usuários após esse ciclo de oficina, na tentativa de garantir a inserção dos 
mesmos nas possíveis oportunidades de emprego que estão sendo disponi-
bilizadas no momento no território de execução do programa, oportunidades 
essas que também são acompanhadas pelo Programa através de pactos 
realizados com empresas locais, instituições de qualificação profissional e 
bancos de oportunidades de emprego, com o intuito de uma maior eficácia 
no encaminhamento dos usuários à inserção no mundo do trabalho.

Para desenvolver essas ações o Programa necessita de uma equipe de 
referência que seja responsável por planejar e realizar essas ações que, de 
acordo com as orientações técnicas do Programa, deve ser composta por: 
um coordenador de nível superior responsável pelo planejamento das ações 
em conjunto com a equipe; um técnico de nível superior (Assistente social) 
responsável pela mediação das oficinas, sob orientação do coordenador 
e um técnico de nível médio responsável pela oferta de informações aos 
usuários. Na realidade do município de Iguatu, onde está sendo realizado 
o estágio, essa equipe tem o vínculo empregatício estabelecido por meio 



198
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

de contrato temporário. A precarização do trabalho evidencia-se pela falta 
da garantia de direitos trabalhistas, mas também pelo “uso” dessa força de 
trabalho em atividades fora de suas obrigações, como por exemplo, todos/
as os/as do setor são convocados/as para se fazer presentes em todos os 
“eventos” da gestão municipal ou seja, trabalham durante o dia – oito horas 
diárias - e à noite e finais de semana precisam ser vistos.

No município de Iguatu, a estrutura conta com três computadores em 
uma sala climatizada, porém, a sala fica aberta e os armários não são manti-
dos fechados, logo, não é garantido o sigilo necessário. Os ciclos de oficinas 
são realizados em espaços como CRAS, Escolas Profissionalizantes e de 
tempo integral, onde foi possível identificar algum público de mais fácil assi-
duidade, como também em Associações Rurais.

Considerações finais

Assim, a partir de tudo mencionado na presente análise, torna-se possí-
vel afirmar que foi somente com a promulgação da Constituição Federal de 
1988, que a assistência social passa a ser reconhecida pelo Estado como 
direito. Deste modo, a assistência social que por muito tempo esteve estru-
turada sob o viés da caridade cristã, da filantropia e da ajuda, passa a ser 
entendida como política pública de direito do cidadão e dever do estado, 
tendo como objetivo atender as necessidades básicas dos sujeitos que não 
conseguem prover sua subsistência.

O acesso ao mundo do trabalho, como já foi falado, é algo que está explí-
cito na CF/88, mas esse acesso tem se tornado cada vez mais difícil, ainda 
assim percebo no desenvolver do Programa Acessuas Trabalho, uma difi-
culdade na mobilização dos participantes das oficinas, o que se percebe é 
um descrédito na política, por indivíduos que acreditam estar fadados a viver 
com condições ínfimas de vida e de trabalho, em que não acreditam em 
uma possível ascensão ao mercado de trabalho, em que possam dispor de 
um emprego com todos os direitos trabalhistas garantidos e com condições 
plenas de trabalho. Indivíduos que vivem ao longo de sua vida com o mínimo 
de direitos e que são excluídos pela sociedade, frutos de um sistema que se 
sustenta na opressão de uma classe para a ascensão de outra.

O Assistente Social tem encontrado muitas dificuldades no seu fazer 
profissional em um cenário de desmonte das condições de trabalho, flexibili-
zadas pela correlações de forças políticas e tensionadas por um crescimento 
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do viés conservador dentro da profissão, porém ainda podemos contar com 
uma hegemonia do cunho crítico o que possibilita uma fortaleza aos pro-
fissionais que buscam desenvolver sua prática de forma crítica, atendendo 
principalmente às demandas da classe trabalhadora, lutando juntamente 
com ela pela garantia de direitos e de uma cidadania plena.

A experiência no estágio supervisionado realmente nos enriquece 
enquanto ser humano e nos impulsiona a encampar de fato a luta contra 
os retrocessos e a favor dos nossos direitos. É e nesse sentido que iremos 
construir novas possibilidades junto a classe trabalhadora e assim fazer 
da política de assistência uma porta de saída priorizando pela autonomia e 
emancipação de cada sujeito.

A disciplina de Estágio permite ao estudante uma aproximação com o 
campo de atuação do profissional do serviço social, auxiliando na constru-
ção de um arcabouço teórico e crítico e ainda um amplo conhecimento das 
políticas que fazem parte da seguridade social, especificamente da política 
em que se realiza o estágio, no meu caso da política de assistência com 
ênfase em um dos mecanismos que o Estado desenvolve no enfrentamento 
do acesso ao mundo do trabalho. O que contribui na formação não só de 
um profissional, mas também de um ser humano de pensamento crítico e 
desconstruído quanto aos preconceitos impostos pela sociedade capitalista 
o que faz com que não só se tenha uma consciência, mas que se busque 
alguma forma de intervenção, seja enquanto profissional ou enquanto indi-
víduo que se insere nas organizações da sociedade civil e dos trabalhadores.
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uma “perspectiva de desenvolvimento” na busca por um “selo social” para 
o capitalismo contemporâneo. Entendendo que a política social historica-
mente possuiu/possui sua base fundamentada na refuncionalização de um 
processo ideo-político, ou seja, um caráter dual que, ao passo que atende 
minimamente as reivindicações da classe trabalhadora “neutraliza” sua 
força político-crítica, e também, serve como o mantenedor da ordem social 
hegemônica vigente. A problemática discutida na pesquisa se baseou na 
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Introdução

Notadamente, o escopo das políticas sociais possuem uma relação 
constitutiva com o solo histórico do capitalismo. Essa relação não 
é mera coincidência, pois, ao passo que as capacidades produtivas 

avançam, o contraste social e econômico também se ampliam. As primeiras 
iniciativas como reflexo das políticas sociais, ocorreram com o processo da 
Revolução Industrial, atrelado a luta de classes, como também, com a inter-
venção do Estado. Sendo assim:

Sua origem é comumente relacionada aos movimentos de massa 
social-democratas e ao estabelecimento dos Estados-nação na 
Europa ocidental do final do século XIX (Pierson, 1991), mas sua 
generalização situa-se na passagem do capitalismo concorren-
cial para o monopolista, em especial na sua fase tardia, após 
a Segunda Guerra Mundial (pós-1945) (PIERSON, 1991 apud 
BEHRING E BOSCHETTI, 2011, p. 47).

A política social historicamente possuiu/possui sua base fundamentada 
na refuncionalização de um processo ideo-político, ou seja, um caráter dual 
que, ao passo que atende minimamente as reivindicação da classe traba-
lhadora “neutraliza” sua força político-crítica, como também, serve como o 
mantenedor da ordem social hegemônica vigente.

É notório que o tempo histórico do surgimento das políticas sociais não 
ocorreu de forma linear e generalizada. O contexto brasileiro, por exemplo, 
apresenta uma série de particularidades em seu desenvolvimento:

É interessante notar que a criação dos direitos sociais no Brasil 
resulta da luta de classes e expressa a correlação de forças pre-
dominante. Por um lado, os direitos sociais, sobretudo trabalhista 
e previdenciários, são pautas de reivindicações dos movimentos 
e manifestações da classe trabalhadora. Por outro, representam 
a busca de legitimidade das classes dominantes em ambiente de 
restrição de direitos políticos e civis – como demostra a expansão 
das políticas sociais no Brasil nos períodos de ditaduras (1937-
1945 e 1964-1984), que as instituem como tutela e favor: nada 
mais simbólico que a figura de Vargas como “ pai dos pobres” 
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nos anos de 1930. A distância entre a definição dos direitos em lei 
e sua implementação real persiste até os dia de hoje (BEHRING e 
BOSCHETTI, 2011, p. 78-79).

Nesse direcionamento, buscaremos enfocar nos contornos, limites e 
possibilidades que a política de Assistência social desenhou no bojo da 
história brasileira e sua interface com uma agenda internacional atrelada a 
uma “perspectiva de desenvolvimento” na busca por um “selo social” para o 
capitalismo contemporâneo.

Sendo assim, a presente análise abordará o histórico da Política de 
Assistência, e como a mesma se operacionaliza no solo concreto das rela-
ções sociais, como também, a contextualização da mesma analisando seu 
processo histórico e posicionamentos que motivaram a política a se tornar 
o que é hoje, diante de todos os seus avanços e retrocessos ao decorrer da 
história, ressaltando que a assistência é o principal instrumento privilegiado 
do Estado para enfrentar a “questão social”5 sob a aparência de ação com-
pensatória das desigualdades sociais.

Ainda buscaremos demarcar a discussão da política setorial de 
Assistência Social a partir de suas primeiras ações, ainda vinculadas a Igreja 
Católica, tendo como divisor de águas a década de 1980, aonde a mesma 
passa a se configurar como política social pública no corpo da Constituição 
Federal de 1988, compondo o tripé da Seguridade Social Brasileira, conjun-
tamente com a Saúde e a Previdência. No entanto, para compreendermos 
esse desenho e seus limites, será necessário elucidar algumas caracterís-
ticas históricas que a Assistência Social adquiriu e, seu persistente ranço 
na contemporaneidade. Historicamente a assistência social no Brasil, foi 
apresentada socialmente pelo víes da ajuda, benemerência, filantropia e 
caridade. Nesse sentido:

[...], a assistência tem sido uma das estratégicas aciona-
das pelo Estado para enfrentar a questão social, e não se 
dissocia, portanto, das relações que caracterizam a sociedade de 

5 A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu reconhecimento 
como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano, da vida social, 
da contradição entre proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção 
mais além da caridade e da repressão (IAMOMOTO E CARVALHO, 2013, p.77).
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classes. Tradicionalmente, as ações públicas de enfrentamento 
da pobreza na sociedade brasileira têm sido acompanhadas por 
algumas distorções, que lhes conferem um perfil limitado e ambí-
guo (YAZBEK, 2009, p. 62).

Essa relação “ambígua” da Assistência Social possui como matriz o 
favor, o apadrinhamento, o clientelismo e o mando, concepções enraizadas 
em uma cultura política do país assentadas no autoritarismo. Esse aparato 
tem sua base institucionalizada como atuação e intervenção do Estado bra-
sileiro. A Assistência sempre teve base contraditória por ser um meio do 
Estado garantir os direitos mínimos que a população necessitava, mas essa 
garantia reforçava o viés que esses direitos ao mesmo tempo que, fossem 
garantidos em forma de favor dados caritativamente, como forma da bur-
guesia subordinar o Estado e legitimar seus interesses. Dessa forma, os 
pobres viam a assistência como uma ajuda e não como política de direito 
para quem dele necessitar, sem contribuição.

As primeiras ações vinculadas a Assistência reproduziam a pobreza e a 
desigualdade que já estavam presentes na sociedade devido a todo o con-
texto do desenvolvimento capitalista. Com isso, é preciso destacar que no 
Brasil, assim como em muitos outros países, o fenômeno da pobreza tam-
bém era visto como um problema do sujeito, que tinham algum desvio de 
caráter e que precisavam se readequar a sociedade, logo não era vista como 
uma expressão da “questão social”, que necessitaria de intervenção Estatal, 
para melhorar a condição de vida da população.

Analisando esse contexto, a autora Sposatti (2007) vem dizer que:

[...] os pobres eram considerados como grupos especiais, párias 
da sociedade, frágeis ou doentes. A assistência se mesclava 
com as necessidades de saúde, caracterizando o que se pode-
ria chamar de binômio de ajuda médico-social. Isto irá se refletir 
na própria constituição dos organismos prestadores de serviços 
assistenciais, que manifestarão as duas faces: a assistência à 
saúde e a assistência social. O resgate da história dos órgãos 
estatais de promoção, bem-estar, assistência social, traz, via de 
regra, esta trajetória inicial unificada (SPOSATI, 2007, p. 42).
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Com isso, essas ações foram se desenvolvendo como forma de apazi-
guamento dos conflitos sociais, ou seja, se configurando como forma de 
prestar serviços a população. Diante desses elementos a “Assistência, filan-
tropia e benemerência têm sido tratadas no Brasil como irmãs siamesas, 
substitutas uma da outra” (MESTRINER, 2008, p. 14), desenvolvendo-se e, ao 
mesmo tempo metamorfoseando uma relação complexa de controle social, 
político e de cooptação da subjetividade dos sujeitos. Em 1942 se tem a 
instituição da LBA (Legião Brasileira de Assistência), que era permeado pelo 
que se chamou de primeiro-damismo, pois as ações eram desenvolvidas 
pelas primeiras damas, reforçando as praticas filantrópicas de cunho clien-
telistas. A LBA foi se desenvolvendo e ganhando mais visibilidade ao atender 
mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, realizando parcerias 
com as Organizações Não Governamentais (ONG’s).

No entanto, é apenas com a “Constituição Cidadã”, que no plano cons-
titucional e jurídico a Assistência Social ganha o revestimento de política 
compondo o tripé da seguridade social, sendo institucionalizada como 
Política Pública a partir da Constituição de 1988, através do processo de 
redemocratização do país, ocorrendo uma repactuação das relações entre o 
Estado e a sociedade na garantia de direitos sociais.

Seguindo o pensamento de Yazbek (1995):

(...) sem dúvida um avanço, ao permitir que a assistência social, 
assim posta, transite do assistencialismo clientelista para o 
campo da Política Social. Como política de Estado, passa a ser 
um campo de defesa e atenção dos interesses dos segmentos 
mais empobrecidos da sociedade (YAZBEK, 1995, p.10).

Dessa forma, a política de Assistência Social avança pois a Constituição 
de 1988 define em seu artigo 203:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela neces-
sitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 
e tem por objetivos: I – a proteção à família, á maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e 
adolescentes carentes; III – a promoção da integração ao mer-
cado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
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comunitária; V – a garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que com-
provem não possuir meios de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (CRFB, 
1988).

Ressalta-se, no entanto que, a regulamentação dos preceitos constitu-
cionais sobre a Assistência Social só foi concluída no ano de 1993, quando da 
aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, lei de Nº. 8.742/93. 
A presente legislação cumpria o objetivo de explicitar a Assistência Social 
em seus objetivos, princípios, ações, público, financiamento, modus ope-
randi, entre outros. A LOAS vem regulamentar o que foi instituído na CF 88, a 
fim de garantir a efetivação dos serviços, reforçando a mesma como dever 
do Estado, que deve romper com as bases de ajuda e favor.

A partir daí, outras normatizações em termos de leis foram sendo cons-
truídas e aprovadas, no sentido de explicitar a implementação da Assistência 
Social enquanto política pública. Pode-se citar a Política Nacional de 
Assistência Social – (PNAS-2004), com o objetivo de materializar as dire-
trizes da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; o Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, em 2005:

A PNAS traz uma inovação muito importante: ao colocar os direi-
tos dos usuários como foco das ações, a política de assistência 
social passa a incorporar também funções de vigilância social e 
de defesa dos direitos socioassistenciais, ou seja, a política de 
assistência social deve agir de maneira a evitar o agravamento 
das situações de vulnerabilidade e também deve garantir que os 
cidadãos tenham locais ou órgãos aos quais possam recorrer 
quando seus direitos forem violados (SUAS, p.8).

Vale ressaltar que, mesmo tendo sido aprovada a LOAS, em 1993, a 
Assistência Social continuou a ser sinônimo de ações clientelistas, frag-
mentadas e na perspectiva da ajuda, principalmente com a implementação 
dos programas de transferência de renda, capitaneados pelo Programa 
Bolsa família. Essa realidade é marcada pelos impactos dos ideários neo-
liberais que faz com que haja uma grande mercantilização da Saúde e da 
Previdência, fazendo com que a Assistência ganhe uma maior expansão 
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dentro da política, pois cada vez mais pessoas irão necessitar da mesma. 
Nesse sentido:

O argumento central é o de que as políticas que integram a segu-
ridade social brasileira longe de formarem um amplo e articulado 
mecanismo de proteção, adquiriram a perversa posição de 
conformarem uma unidade contraditória: enquanto avançam a 
mercantilização e privatização das políticas de saúde e previdên-
cia, restringindo o acesso e os benefícios que lhes são próprios, 
a assistência social se amplia, na condição de política não con-
tributiva, transformando-se num novo fetiche de enfrentamento 
à desigualdade social, na medida em que se transforma no prin-
cipal mecanismo de proteção social (MOTA, 2010, p. 133-134).

Esse impacto causado pelas transformações societárias, são resultado 
da contrarreforma do Estado, que atinge logicamente a Previdência Social, 
fazendo com que todos os seus princípios sejam afetados. Essas mudanças 
fazem com que não seja garantido nem a universalidade do direito a saúde, 
e devido ao desemprego menos pessoas contribuam com a previdência, 
necessitando ainda mais da assistência. Essa ampliação da Assistência 
faz com que mais indivíduos necessitem dos programas de transferência 
de renda como Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, para 
sobreviver.

Fazendo um link e, trazendo alguns desses elementos minimamente 
sumariados para a realidade no município de Iguatu, região localizada no 
centro-sul do estado do Ceará, podemos observar e, nos aproximarmos 
desse contexto a partir da inserção no campo de estágio, justamente em 
um dos equipamentos da assistência social: Gestão do Programa Bolsa 
Família, onde realizamos o Estágio Supervisionado I obrigatório em Serviço 
Social. Este equipamento está ligado a garantia dos direitos a população em 
vulnerabilidade e risco social, nos permitindo apreender como essa política 
se efetiva na vida dos usuários diante de todo o seu contexto histórico. O 
Estágio Supervisionado de acordo com a Política Nacional de Estágio (PNE6) 
é uma disciplina obrigatória que visa aproximar o estudante da realidade 
social, a fim de promover uma articulação entre teoria e prática.

6 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, 2008.
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Metodologia

A pesquisa se realizou a partir de um levantamento bibliográfico, como 
também, observação de campo fruto do processo do estágio supervisio-
nado obrigatório em serviço social na gestão do Programa Bolsa Família 
do município de Iguatu/CE, a luz do materialismo histórico dialético, justa-
mente por nos fornecer uma lente de análise crítica e aguda na aproximação 
sucessiva com a realidade social.

Os programas de transferência de renda

Estudos recentes confirma que a Assistência Social vem ganhando uma 
centralidade dentro na seguridade social brasileira, apresentando o Beneficio 
de Prestação Continuada (BPC) como um dos programas de transferência de 
renda, comprometendo seu orçamento em 2008, cerca de 81% (SITCOVSKY, 
2010).

O Programa Bolsa Família, também é um programa de transferência de 
renda, assim como o BPC com condicionalidades, que alcança, até fins de 
2006, 11 milhões de famílias pobres em todos os munícipios brasileiros, 
tendo o financiamento orçamentário público, parte fiscal e parte da segu-
ridade. Contudo, devemos ressaltar que o BPF não é um direito adquirido, 
a exemplo do BPC e da aposentadoria rural, configurando-se apenas como 
uma política de governo, ou seja, ficando a disposição política governamen-
tal (BEHRING, 2010).

Segundo Bourseau e Ferreira (2015), alguns programas referentes ao 
governo Dilma, idealizado pelo Governo Federal, o Plano Brasil Sem Miséria 
(BSM) teve como objetivo superar a extrema pobreza até o fim de 2014. Foi 
criado em 2 de junho de 2011, através do Decreto nº 7.492. Direcionado as 
famílias com renda per capita7 de até R$ 77 e sob coordenação do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o BSM previa assistir 
a 16,2 milhões de brasileiros, de acordo com o Censo de 2010 realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo assim:

7 Hoje esse valor utiliza um limite de renda para acesso aos benefícios entorno de R$ 85,01 por pes-
soa e, 170,00 mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17.
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Através da articulação de diversas esferas administrativas públi-
cas e com apoio do setor privado, o Plano se organizou em três 
eixos de ação: (a) garantia de renda, responsável pelas transferên-
cias monetárias e alívio imediato do quadro de extrema pobreza; 
(b) acesso a serviços públicos, responsável pela sensibilização, 
mobilização e melhoria da qualidade de vida da população; e 
(c) inclusão produtiva, viabilizando o acesso à renda nos meios 
urbano e rural, através de estratégias específicas. Mediante ins-
crição no Cadastro Único, o cidadão elegível ao BSM conta com 
os mais variados programas e canais de atendimento fornecidos 
por cada um desses eixos (BOURSEAU E FERREIRA, 2015 apud 
CAMPELLO et MELLO, 2014).

Ao analisar o PBF, fica perceptível que há uma contradição presente no 
programa. Segundo Mota (2010), cria-se um estrato de pobres que se repro-
duz no nível da sobrevivência, sendo instituida a ilusão de que o problema 
da pobreza será resolvido pela política social. As políticas sociais nesse 
prisma não garantem a superação das condições de vida dos usuários dos 
programas sociais, esses mecanismos não superam de forma definitiva 
os processos de desigualdade social e econômica, questões sistêmicas e 
estruturais no solo do capitalismo, configurando-se apenas como formas 
de administrar a “pobreza relativa”. Percebe-se que a contradição no pro-
grama Bolsa Família, está presente no fato de que, enquanto ele atende as 
necessidade da classe trabalhadora também atende as necessidades do 
capital. Nesse espectro, analisamos a implementação dessas ações na rea-
lidade do município de Iguatu-CE.

Resultados e discussão

O Programa Bolsa Família está situado nas dependências da Secretaria 
Municipal de Assistência Social no município de Iguatu-CE. O Programa faz 
parte da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, como também um 
programa que transfere renda às famílias em situação de extrema pobreza, 
seguindo essa ótica, focando em um público sem o poder de consumo, assu-
mindo a centralidade do sistema de proteção social. Sendo implementada 
pela medida provisória nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e regulamentado 
pelo Decreto n. 5.209, de 17 de setembro de 2004, objetiva; combater a fome, 
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a pobreza e as desigualdades por meio da transferência de um benefício 
financeiro associado à garantia do acesso aos direitos sociais básicos – 
saúde, educação, assistência social e segurança alimentar; promoverá 
inclusão social, contribuindo para emancipação das famílias beneficiarias, 
construindo meios e condições para que elas possam sair da situação de 
vulnerabilidade.

A gestão do Programa Bolsa foi estruturado no Município, no ano de 2005 
com a finalidade de operacionalizar o Cadastro Único para programas assis-
tenciais do Governo Federal, tendo como programa principal, o Programa 
Bolsa Família.

O Cadastro Único foi instituído em 2003, mas só foi regulamentado em 
2007, por meio do Decreto Nº. 6.135/2007, onde está explícito o seu modo 
de funcionamento e a que se destina. O objetivo desse setor é cadastrar 
todas as família de baixa renda do Município (com renda de até meio salá-
rio mínimo per capta ou renda familiar de até três salários mínimos), pois 
só com o cadastro efetuado, torna-se possível identificar quais programas 
podem ser acessados por cada usuário/a.

Para as famílias fazer parte do Programa Bolsa Família, foi utilizados um 
limite de renda para definir esses dois patamares de família, situação de 
pobreza e extrema pobreza. Segundo MDSA, 2017: “Todas as famílias com 
renda por pessoa de até R$ 85,00 mensais; famílias com renda por pessoa 
entre R$ 85, 01 e R$ 170,00 mensais, desde que tenham crianças ou adoles-
cente de 0 a 17 anos.” Até abril de 2017 no município de Iguatu, são 10.271 
famílias beneficiarias do programa.

Nesse sentido, o BF, enquanto maior programa brasileiro de transferên-
cia de renda, foi considerado no contexto da Política de Assistência Social 
por considerarem-se estes programas como mecanismo centrais para 
intervenção da Política de Assistência Social, que localiza-se no contexto 
da proteção social básica, que destina-se à população que vive em situação 
de vulnerabilidade social decorrente da pobreza e privação. Esses pro-
gramas independem de contribuição prévia8 e por isso são considerados 
público-alvo da Assistência social, através dos Centros de Referências da 
Assistência Social (CRAS), “a porta de entrada e o espaço de acolhimento e 
de atendimento das famílias beneficiárias” (SILVA, 2014, p. 33).

8 Faz-se necessário problematizar a lógica não contributiva da assistência social e consequente-
mente o Programa Bolsa família, tendo em vista que as políticas sociais são financiadas pelo fundo 
público e, portanto por todos sujeitos consumidores.
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O Programa de Transferência de Renda, Bolsa Família para ser acessado 
ou mantido, depende de critérios – o que geralmente é o de renda mínima 
– e condicionalidades, expressas na Norma Operacional Básica do Sistema 
Único da Assistência Social – NOB/SUAS:

A segurança social de renda, de competência da Assistência 
Social é operada por meio da: concessão de bolsas, auxílios 
financeiros sob determinadas condicionalidades, com presença 
(ou não) de contrato de compromisso exigências que devem ser 
cumpridas pelos indivíduos ou pela família, principalmente no 
campo da educação, saúde e do trabalho (NOB/SUAS p. 91).

Segundo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS, 
2015), para fazer parte do programa é necessário fazer o cadastramento 
da família. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), criado em 2001, instrumento que identifica e caracteriza as 
famílias de baixa renda, entendidas como aquelas que têm renda per capita 
inferior à ¼ do salário mínimo por família. Cabe à prefeitura através da 
Secretaria de Assistência Social fazer e realizar esse cadastramento.

As condicionalidades são os compromissos assumidos tanto pelas famí-
lias beneficiarias do Bolsa Família quanto pelo poder público municipal de 
Iguatu para ampliar o acesso dessas famílias e seus direitos básicos Saúde, 
Educação e Assistência Social (MDSA, 2017).

O descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família por 
parte das famílias pode gerar alguns efeitos em seu benefícios financeiro, 
que vão desde a advertência da família, passando pelo bloqueio, suspensão 
do benefício, podendo chegar ao cancelamento. Sobre o valor do benefício 
que a família receber é a soma de vários tipos de benefícios no PBF, e que 
esse valor vai depender da composição familiar e da renda da família bene-
ficiária. O Bolsa Família é interpelado cotidianamente pelas mais diversas 
expressões da “questão social”.

As principais demandas observadas centra-se basicamente em averigua-
ções junto as famílias beneficiárias do programa em relação a composição 
dos membros e da renda familiar. Essas demandas acabam exigindo dos 
profissionais uma postura policialesca e de vigilância em relação aos usuá-
rios. Vale ressaltar que essa postura é demandada inclusive como reflexo da 
própria estruturação do programa.
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Outra demanda visível é, que os usuários associam o equipamento aos 
serviços que são realizados pelo CRAS, pois diariamente chegam neces-
sitando de cestas básicas, e outros benefícios eventuais para garantir a 
mínima sobrevivência.

Um elemento que nos chama atenção é a ausência da “relativa autono-
mia” dos profissionais no ambiente de trabalho, sendo limitada pelo fato dos 
mesmos em sua grande maioria serem contratados e sentir-se no dever de 
cumprir todas as demandas institucionais.

Dentro desse escopo de análise observamos como latente as expres-
sões da “questão social” ligadas a pobreza e a extrema pobreza segundo 
a condição de renda citada no tópico anterior, a insegurança alimentar, e o 
analfabetismo como principais demandas ao programa bolsa família. Essas 
expressões estão correlacionadas diretamente com a negação de direitos 
que a população usuária enfrenta de forma cotidiana.

Considerações finais

O âmbito da institucionalidade é permeada por tensionamentos políticos 
e ideológicos e, essa disputa se apresenta de forma complexa, contraditória 
e com forte ranço na realidade local. A precarização das relações de trabalho 
e das condições objetivas e materiais se colocam ainda como persisten-
tes entraves a implementação e execução da política de Assistência Social, 
como também, o Programa Bolsa Família, além da insistente visão cliente-
lista e de favor a respeito das políticas e programas sociais.

Nesse sentido, ao mesmo tempo que a política social de Assistência 
Social e consequentemente o programa bolsa família serve de “enfrenta-
mento” e controle da “questão social”, garantindo que o usuário possa 
tornar-se sujeito consumidor, favorecendo o desenvolvimento do capita-
lismo, aos mesmo tempo que é a única moeda de troca para sobrevivência 
nesse regime predador e desumano. Esses programas não garantem ao 
usuário a possibilidade de mudar suas condições sociais de vida, pois a 
mudança de sua condição socioeconômico implica a perda do beneficio. 
Compreendemos aqui o aspecto de controle que o Estado exerce sobre a 
classe trabalhadora, usuários dos Programas de Assistência social. A supe-
ração da “questão social” não pode se dar apenas por meio de políticas 
sociais de transferência de renda, pois essas não destroem o causador da 
“questão social”, o antagonismo histórico entre capital e trabalho, permitem 
apenas, a gestão da “pobreza relativa”.
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Esse cenário atual permeado pelos retrocessos dos ideários neoliberais, 
ou melhor, “ultraliberal” em curso, refletem de forma aguda na precarização, 
fragmentação e focalização das políticas sociais. No entanto, essa conjun-
tura imprime um “convite” a luta, a um olhar atento e crítico as formas de 
governamentidades que o capital nos impõe. Portanto as agendas de controle 
não podem nos desarmar e muito menos cooptar nossas subjetividades.
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OS DESAFIOS DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 
PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLITICA 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE JIJOCA 
DE JERICOACOARA/CE, NA PERCEPÇÃO DOS SEUS 

PRINCIPAIS ATORES

Josedna da Silva Dias1 | Maria do Socorro Ferreira Osterne2

Resumo: Resulta de uma pesquisa de mestrado e tem como objetivo 
compreender os desafios da vigilância socioassistencial para o monitora-
mento e avaliação da política de assistência social do Município de Jijoca 
de Jericoacoara/CE, na percepção de seus principais atores (gestores, tra-
balhadores, usuários e componentes do Conselho Municipal de Assistência 
Social-CMAS). Para tanto, recorreu-se às categorias analíticas do moni-
toramento, avaliação, vigilância socioassistencial e política pública de 
assistência social com suporte em autores de referência temática sobre 
o objeto pesquisado. A demanda é de natureza qualitativa, do tipo biblio-
gráfica, documental e empírica. Destaca-se dentre os principais resultados 
uma lacuna na compreensão e distinção das atividades de monitoramento, 
avaliação e vigilância socioassistencial, por parte de todos esses atores, 
em particular, conselheiros e usuários. Prevalecem iniciativas de monitora-
mento e de avaliação nos moldes tradicionais, de teor superficial, que não 
incorporam o envolvimento dos usuários e conselheiros do CMAS para uma 
leitura crítica da realidade mediante conhecimento, luta e prática dos seus 
direitos, interesses e competências. Além disso, não há diálogo, tampouco 
devolutiva, por parte do órgão gestor, sobre os dados produzidos nas ati-
vidades de monitoramento e avaliação executadas pelos trabalhadores do 
Sistema Único de Assistência Social-SUAS. E, fundamentalmente, impõe-se 
exprimir, são insuficientes recursos financeiros e humanos no âmbito desse 
sistema, o que, indiscutivelmente, dificulta as possibilidades reais para que 
a vigilância socioassistencial possa efetivar, sistemática e adequadamente, 

1 Mestranda em Serviço Social, Trabalho e Questão Social, da Universidade Estadual-CE. 
 E-mail: josednadias@yahoo.com.br
2 Professora Orientadora: Doutora em Serviço Social, Universidade Federal-PE. 
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o monitoramento e a avaliação da política de assistência social no Município 
sob exame.
Palavras-chave: Política de Assistência Social. Vigilância Socioassistencial. 
Monitoramento. Avaliação.
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1 Introdução

Discorre-se, neste ensaio, acerca de aspectos contemporâneos, como 
temáticas relativamente novas, pouco exploradas no meio acadêmico 
do Serviço Social, relacionadas aos conceitos de vigilância socioas-

sistencial, monitoramento e avaliação, no âmbito da política pública de 
assistência social.

O escrito que se relata configura parte de uma pesquisa desenvolvida no 
Mestrado Acadêmico em Serviço Social Trabalho e Questão Social-MASS, 
da Universidade Estadual do Ceará, cujo objetivo geral é compreender os 
desafios da vigilância socioassistencial para o monitoramento e avaliação 
da política de assistência social de Jijoca de Jericoacoara/CE, na percepção 
de seus principais atores (gestores, trabalhadores, usuários do SUAS e con-
selheiros do CMAS).

Configuram objetivos específicos deste experimento: a) identificar as 
principais dificuldades e possíveis facilidades vivenciadas pela gestão do 
SUAS na implementação da vigilância socioassistencial, para o exercício do 
monitoramento e avaliação de modalidade contínua e sistemática; b) com-
preender como se opera a vigilância socioassistencial no monitoramento 
e avaliação em âmbito municipal; c) investigar o envolvimento desses ato-
res no monitoramento e avaliação em Jijoca de Jericoacoara; e d) conhecer 
as possibilidades indicadas pela vigilância socioassistencial no contexto 
do monitoramento e avaliação para se poder elaborar programas sociais 
emancipatórios.

Diversas razões conduziram ao desenvolvimento da busca sob relatório, 
como - exempli gratia e entre outras - a ausência de uma cultura de moni-
toramento e avaliação (M&A) na política de assistência social, contínua e 
sistematicamente; a ineficácia da vigilância socioassistencial no Município 
por extenso período; e a capacidade dessas informações em produzir 
influências positivas na vida desses atores sociais, objetivando promover o 
empoderamento para o acesso à cidadania e superar a alienação.

A vigilância socioassistencial concebida como função da política de 
assistência social pela PNAS, em 2004, exprime intrínseca relação com as 
funções de proteção social e defesa de direitos, devendo ser compreendida 
em sua conexão com as seguranças sociais a serem garantidas por meio da 
assistência social. Dedica-se à produção, sistematização, análise e dissemi-
nação de informações territorializadas, que, por sua vez, devem subsidiar as 
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atividades do planejamento, monitoramento e avaliação na gestão e servi-
ços socioassistenciais.

O monitoramento constitui um moto continuo sistemático de acom-
panhamento das ações, cujo escopo é lhes possibilitar desenvolvimento 
conforme o planejado. Entrementes, a avaliação examina influxos e resulta-
dos, direcionando-se a fins e propósitos. Conforma-se imprescindível – seja 
isso claramente expresso – a interface do monitoramento com a avaliação.

Com amparo em um recorte da mencionada pesquisa, constam no corpo 
deste artigo as escolhas metodológicas, breve configuração da Assistência 
Social no Município de Jijoca de Jericoacoara, bem como análise conceitual 
das categorias centrais, ao lado de algumas narrativas das entrevistas com 
os atores sociais, identificando suas percepções, na qualidade de elementos 
essenciais para os resultados do estudo ora relatoriado.

2 Metodologia

Optou-se pela demanda de natureza qualitativa, por conectar dois 
sistemas de conhecimento primordiais, que se complementam - a siste-
matização do conhecimento para produzir outro e o saber do mundo vivido, 
refletido, fruto das percepções e experiências dos sujeitos, o que implica e 
potencializa a relação com o objeto de estudo (ALBUQUERQUE; ALMEIDA; 
SANTOS, 2013).

No concernente à categoria, esta busca se conforma como do tipo biblio-
gráfico, documental e também empírico, por incluir investigação de campo. 
Seu desenvolvimento se deu de julho de 2017 até finalizar, satisfatoriamente, 
em agosto de 2019.

A experimentação sob comento foi validada com aplicação de entre-
vista semiestruturada, empregada como técnica e método, traduzida na 
combinação entre indagações abertas e fechadas, concedendo ensejo ao 
entrevistador de estabelecer diálogo a respeito da matéria esquadrinhada, 
sem ficarem o entrevistador e o respondente atados à pergunta formulada. 
A recolha e organização dos indicadores miscigenou uma triangulação de 
técnicas, incluindo-se o diário de campo, observação assistemática, bem 
assim os roteiros de procura para identificação do entrevistado e o da entre-
vista semiestruturada com análise dos relatos.

A busca librária transitou durante todo o tempo de investigação, mediante 
revisão sistemática da literatura, recorrendo-se às contribuições de estudio-
sos, destacando-se Lazzari (2018), Rizzoti e Silva (2013), Carvalho e Silveira 
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(2011), Alves (2009), Silva e Silva (2008) e Rodrigues (2008), além de asse-
gurar amparo legal em diversas publicações oficiais, como leis, políticas e 
normativas.

Na pesquisa documental, foram examinados documentos, como instru-
mentais, relatórios da vigilância socioassistencial, meios disponibilizados 
pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação-SAGI, como Censo 
SUAS, Registro Mensal de Atividades-RMA, instrumentais de M&A aplicados 
pelos trabalhadores; instrumentais de avaliação acessados pelos usuários e 
documentos institucionais de uso restrito - prontuários e atas de reuniões.

A busca de campo foi iniciada em fevereiro de 2019, sendo o locus de 
investigação a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município sob 
exame, órgão que conduz a Política de Assistência Social em âmbito local, 
e nas instituições vinculadas a ela (Vigilância Socioassistencial, Gestão do 
Cadastro Único, Centro de Referência de Assistência Social-CRAS - Sede 
e Jericoacoara e CREAS). Também se procurou o Conselho Municipal de 
Assistência Social, pois constitui instância de controle.

Compuseram o universo da experimentação todos os sujeitos sociais que 
fazem parte do SUAS - gestores, trabalhadores e usuários - como também 
os conselheiros do CMAS das bancadas da sociedade civil e do governo, do 
Município de Jijoca de Jericoacoara-CE, localizado na região norte, litoral 
cearense, distante aproximadamente 300 km da capital, Fortaleza, dotado 
de particularidades das mais distintas ordens.

A amostra foi recortada do universo, segundo critérios estabelecidos 
quanto a escolaridade, vínculo institucional e tempo de trabalho na função. 
Entrevistaram-se 38 agentes sociais, assim representados: gestor muni-
cipal/secretário de Assistência Social, gestor do Programa Bolsa-Família, 
técnico da vigilância socioassistencial, cinco técnicos de nível superior do 
CRAS Sede e Jericoacoara, três técnicos de nível superior do CREAS; dois 
técnicos de nível médio de ambos os CRAS; um técnico de nível médio do 
CREAS; dez famílias usuárias do SUAS em acompanhamento por, no mínimo, 
um ano pelos serviços do CRAS e CREAS, concomitantemente; e catorze 
conselheiros do CMAS - titulares e suplentes - com o mínimo de um ano de 
participação.

3 Desenvolvimento

A Assistência Social passou a ser responsabilidade de Estado, como 
política de seguridade social não contributiva, trazendo importantes marcos 
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regulatórios desde os anos de 2000, como a PNAS, em 2004, a Norma 
Operacional Básica do SUAS-NOB, em 2005, a NOB/RH, em 2006, a NOB 
SUAS, em 2012, a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, em 
2009, e a Lei 12.435, em 2011. Todos compõem o arcabouço jurídico-legal, 
exprimindo-se como nova configuração textual, ampliando os espaços públi-
cos da Assistência Social, padronizando ações e rompendo com o modelo 
conservador, assistencialista, disperso e desprovido de universalidade.

O SUAS compõe um pacto federativo com definição de competências 
das quatro esferas de governo – União, estados-membros, Distrito Federal 
e municípios - instituindo uma nova lógica de organização das ações, por 
níveis de complexidade, com ênfase no território, considerando as regiões e 
o porte dos municípios. Tem por base primordial a matricialidade sociofami-
liar para o desenvolvimento da proteção social, com centralidade na família 
em situação de risco e vulnerabilidade social, deixando de focalizar a pessoa 
isoladamente.

Desse modo, foi alicerçada, padronizada e obrigatoriamente, nos muni-
cípios brasileiros, a proteção social básica e especial, composta por um 
conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
Deve, porém, a implementação da PSB

acontecer via CRAS nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social, 
como porta de entrada ao SUAS, tendo como horizonte a prevenção destas 
ocorrências. A PSE, a seu turno, há de ocorrer por intermédio do CREAS, sua 
principal unidade de referência, dirigida para a proteção e defesa das famílias 
e pessoas com direitos violados ou ameaçados. Com efeito, na perspectiva 
de Carvalho e Silveira (2011), os CRAS e os CREAS são espaços públicos 
para o alcance e materialização dos direitos socioassistenciais.

No âmbito da Assistência Social, o Município de Jijoca de Jericoacoara é 
de pequeno porte I, visto que sua população censitária é de 17.002 habitan-
tes (CEARÁ, IPECE, 2017). Atualmente, a rede socioassistencial é composta 
por duas unidades do CRAS (Sede e Jericoacoara), um CREAS (Sede), um 
Polo de Atendimento da Criança e do Adolescente (Jericoacoara), um Polo 
de Convivência Social (Sede). Além das mencionadas, há 17 unidades que 
ofertam os SCFV nas zonas rurais. Na sede do órgão gestor, funcionam a 
Gestão do SUAS, o Cadastro Único/Programa Bolsa-Família e a Vigilância 
Socioassistencial.

As raízes da vigilância socioassistencial concentram-se na PNAS/2004, 
que a instituiu preliminarmente, e na LOAS, alterada em 2011, que a ratificou 
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como um dos objetivos estruturantes da política de Assistência Social, per-
tencente a um complexo de funções, ao lado da proteção social e da defesa 
de direitos, que não podem ser descoladas, porque a finalidade de uma 
depende da outra para que o SUAS possa alcançar o patamar desejável.

No escopo da PNAS, essa tríade de funções foi instituída na mesma 
época, em 2004, não sendo a vigilância idealizada posteriormente à oferta 
dos serviços. Sua implementação, aliás, é que nunca foi prioridade, princi-
palmente, pelas gestões municipais brasileiras, já que sua atuação implicava 
mais investimentos financeiros e trazia para a pauta as relações de poder, 
por conceder visão pública às fragilidades desse sistema.

Decorridos catorze anos da vigilância socioassistencial cimentada pela 
PNAS, somente em 2017, mediante a Lei n° 113/2017, é que ela foi incor-
porada oficialmente à estrutura administrativa do Município, passando a 
ocupar espaço formal e, também, legítimo no SUAS, sendo implementada 
no ano seguinte, por uma equipe mínima composta por um técnico de nível 
superior e um de nível médio para conduzir esta área de conhecimento 
minada de complexidades.

A concepção de vigilância socioassistencial deve responder por uma 
dupla dimensão: de um lado, o conhecimento nos territórios das situações 
de vulnerabilidade e risco social que incidem sobre famílias e pessoas, indi-
vidualmente, bem como das ocorrências de violações de direitos. Na outra 
parte, estão o tipo, o volume e os padrões de qualidade dos serviços oferta-
dos pela rede socioassistencial (NOB SUAS/2012).

Rizzotti e Silva corroboram, quando lecionam que “[...] a Vigilância Social 
tem como função saber onde estão e quantos são os que demandam por 
proteção social e qual é a capacidade dos equipamentos e serviços para 
suprir suas necessidades”. (2013, p. 143).

A gênese da vigilância vai além de uma função gerencial, focada ape-
nas na coleta e organização de dados, uma vez que ela possui uma função 
política, cuja essência foi potencialmente pensada na concretude, [...] como 
estratégia que possibilite agregar cientificidade, denunciando o descom-
passo existente entre a insegurança social vivida por indivíduos e por famílias 
e o que vem sendo feito para combatê-la. (LAZZARI, 2018, p. 62).

A vigilância socioassistencial configura-se como estratégia que a gestão 
do SUAS deve efetivar, para uma leitura adequada da realidade, capaz de 
identificar a complexidade das diversidades e desigualdades da sociedade 
brasileira. Tem como competência visualizar as discrepâncias, contradições, 
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riscos e explorações que acometem as famílias e seus membros carentes 
de proteção social e do acesso aos direitos, no concerto da civilização do 
capital de cunho neoliberal, produtor e reprodutor de desigualdades. Nesta 
perspectiva, é missão da vigilância conhecer, monitorar e avaliar os riscos e 
vulnerabilidades sociais nos territórios de abrangência, bem como a oferta e 
adequabilidade dos serviços socioassistenciais prestados.

Sobre a concepção de monitoramento, observa-se um entendimento 
linear na literatura científica, que implica a noção de seguimento (acompa-
nhamento), constituindo-se numa tarefa da gestão e controle, com função 
corretiva imediata, sem julgamento de valor, tendo como foco o funciona-
mento dos programas e políticas de caráter social.

Consoante reflete Silva e Silva (2008), o monitoramento é uma atividade 
gerencial, que visa ao controle de entrega de insumos, de acordo com as 
metas e o cronograma de ações planejadas, visando ao desenvolvimento 
destas conforme previsto.

A avaliação se traduz, necessariamente, num julgamento valorativo, 
porém, não constitui ato neutro nem exterior às relações de poder, mas é 
uma ação eminentemente política, que integra o contexto de um programa 
público, requerendo uma atitude de objetividade e interdependência (SILVA 
e SILVA, 2008).

A autora abre outra perspectiva sobre avaliação, que busca superar os 
moldes tradicionais baseados somente nos indicadores da eficiência, eficá-
cia e efetividade, tão propagados na literatura científica. Para ela, a avaliação 
possui função política, técnica e acadêmica, sendo dimensões que se com-
plementam e se articulam. Vislumbra, ainda, a ideia de que a avaliação não 
pode ser um ato neutro e desinteressado.

Por via de um adensamento analítico, no esforço de apropriação do con-
creto, em suas múltiplas determinações, Rodrigues (2008) consagra e traz à 
colação o ato avaliativo em profundidade, que realiza uma abordagem pro-
cessual, multidimensional e interdisciplinar, envolvendo quatro dimensões 
analíticas: análises de conteúdo, de contexto e da trajetória institucional de 
programas e políticas, bem como do espectro temporal e territorial.

A grande crítica, centrada em Rodrigues (2008), ao modelo de avaliação 
tradicional refere-se à focalização nos instrumentos de coleta de dados, bem 
como à vinculação única e exclusiva, linea diretrix que motivou a formulação 
das políticas sociais; contrapõe-se aos modelos universais generalizados, 
aplicados a contextos particulares, que desconsideram as especificidades 
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dos lugares sobre as quais incidem as políticas públicas, que, por sua vez, 
são formuladas em centros de decisão bem distantes da realidade, resul-
tando em deploráveis omissões e/ou deslizes analíticos.

A avaliação, em profundidade, está balizada nos pressupostos e concep-
ções que privilegiam o sentido avaliativo como “compreensão” e não feito 
“medida”. Sua operacionalização requer distintos tipos de dados e informa-
ções, por intermédio de

[...] questionários em novos e variados formatos; grupos focais 
que inovem em relação às propostas tradicionais; entrevistas de 
profundidade aliadas às observações de campo; análise de con-
teúdo do material institucional com atenção ao suporte conceitual 
e às formas discursivas nele expressas; abordagem cultural, com 
compreensão dos sentidos formulados, em diferentes contextos, 
sobre um mesmo programa etc. (RODRIGUES, 2008, p.11).

O contributo da avaliação em profundidade, enfim, prioriza as noções de 
contexto, processo, trajetória, pluralidade, interação e multidimensionalidade, 
fazendo parte de um esforço complexo em obter melhores instrumentações 
teóricas, conceituais e metodológicas que orientem a avaliação de projetos 
sociais numa perspectiva ampliada, renovada e crítica.

De outra vertente, com base na NOB SUAS (2012), foram sinalizados 
três indicadores de monitoramento no SUAS, com o objetivo de mensurar a 
estrutura ou insumos, os processos ou atividades e os produtos ou resulta-
dos. A orientação concedida é de que as principais fontes para a obtenção 
dessas informações deveriam ser extraídas dos sistemas informacionais, 
como Censo SUAS, RMA dos CRAS e CREAS, CADSUAS. Em outros regra-
mentos do SUAS, foi possível visualizar parâmetros para o monitoramento, 
como o ID CRAS, em 2008 e atualizado em 2015; e o ID CREAS, instituído 
pela Nota Técnica SNAS/MDS n.°27/2015.

Com amparo numa reflexão crítica quanto a tais indicadores anuncia-
dos nas normativas do SUAS, o que se verifica, por exemplo, no ID CRAS 
e IDCREAS é a preponderância de informações quantitativas, que retratam 
pontos como o número de espaços físicos e equipamentos, a quantidade de 
profissionais por nível de escolaridade, o quantitativo médio de famílias aten-
didas e de atendimentos por profissionais, o total de ciclos de vida acolhidos 
nos serviços etc. Foram elegíveis variáveis com a finalidade de averiguar 
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minimamente se o SUAS está sendo efetivado de acordo com o regramento 
normativo. E, paradoxalmente, no intento da política de assistência social, 
vislumbra-se uma proposta em ultrapasse às condições mínimas de fun-
cionamento dos serviços, com enfoque para a garantia de proteção social 
e de direitos, que somente o método quantitativo não consegue apreender.

Em denúncia procedida por Alves (2009), as avaliações implementadas 
no SUAS não são acessadas, tampouco envolvem adequadamente a par-
ticipação dos usuários, conselheiros, gestores de programas, consoante 
expresso nas legislações e normatizações, pois, tradicionalmente, os atos 
avaliativos sobram demarcados por ações burocratizadas e tecnicistas.

Este ponto é crucial, porquanto se conjectura que os reais motivos pelos 
quais se deve justificar a existência do M&A nas políticas públicas sociais 
é aferir se estas estão cumprindo ou não o que prometem, objetivando 
satisfazer e amenizar as necessidades e tensionamentos vivenciados pelos 
usuários, provocados pela exploração do capital.

4 Resultados e discussão

As narrativas do conteúdo reproduzido nas entrevistas, conjugadas ao 
referencial teórico, revelaram que, dentre os principais elementos desa-
fiadores, sobressaiu-se a necessidade da ruptura de práticas avaliativas 
contingentes, superficiais, utilizadas no cotidiano dos trabalhadores do 
SUAS no Município sumetido a exame, restritas a mensurar aspectos positi-
vos e negativos, erros e acertos, resultados esperados e grau de satisfação 
das ações nos serviços socioassistenciais.

Conforme a visão dos trabalhadores e gestores, malgrado o tempo pre-
maturo de implementação, a vigilância socioassistencial opera ativamente 
em Jijoca de Jericoacoara, porém, sua dinâmica ainda é intensivamente 
atrelada ao atendimento às orientações e normativas vigentes no SUAS, 
arrimada no preenchimento de instrumentais e censos oficiais exigidos pela 
União, bem como na análise dos padrões e serviços cujos indicadores são 
engessados e distantes da realidade social.

A apropriação, principalmente por parte dos usuários e conselheiros 
do CMAS, da adequada concepção de vigilância socioassistencial se faz 
necessária, considerando-se que tal conceito ainda não foi democratizado 
no imaginário social desses atores. Os relatos comprovaram que a maio-
ria dos usuários não entendia, nunca ouviu falar e/ou não sabia informar 
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corretamente o seu significado, prevalecendo o mau uso e a intensa asso-
ciação ao efeito de vigiar e fiscalizar as ações da Assistência Social. Em 
virtude de a vigilância socioassistencial, porém, constituir tema sem ampla 
introdução nos enredos das discussões, é consenso acentuar que os usuá-
rios são os que menos denotaram condições de aportar uma concepção 
adequada, não sendo possível exigir deles competências acima de suas 
reais possibilidades.

No que concerne ao envolvimento nos processos de M&A, sobrou 
constatado o fato de que a participação dos usuários cindia-se ao compare-
cimento às reuniões, sendo essas atividades realizadas no âmbito do CRAS 
e CREAS, não havendo muitas opções de contributos, em consequência de 
vários fatores limitantes, como o pouco conhecimento dos seus direitos, 
a baixa escolaridade e a própria condição histórica de subalternidade que 
conforma e naturaliza as expresssões da conjunção de problemas sociais.

Enquanto os trabalhadores do SUAS se envolveram como mero executo-
res e principais responsáveis pela operacionalização das atividades de M&A, 
sem muito embasamento do alcance dessas duas dimensões na prática, o 
CMAS não demonstrou acercamento algum nesses processos, nem como 
atribuição específica dessa instância de controle social de implementar 
essas atividades na rotina do próprio Conselho, muito menos em consórcio 
com os usuários no âmbito dos serviços socioasssitenciais.

Emergiu em alguns discursos, tanto dos trabalhadores quanto dos con-
selheiros, a sensível dificuldade em estabelecer a diferenciação entre o 
monitoramento e avaliação, tido por eles como confusos.

Os atores sociais foram unânimes em apontar a escassez de recursos 
financeiros destinados à vigilância e à rede socioassistencial, principalmente, 
aqueles oriundos da União, bem assim o quadro de recursos humanos insu-
ficientes, como os principais entraves para o aprimoramento dessas ações 
na seara da Assistência Social. Demais disso, alguns dos trabalhadores 
consideraram entraves o excesso de burocracia e a morosidade dos trâ-
mites administrativos, incluindo, em particular, os procederes relativos às 
licitações.

Outro desafio relevante - talvez um dos mais importantes - volveu-se 
para a superação da ausência de uma devolutiva por parte da gestão e 
falta do diálogo com o trabalhadores do SUAS, a respeito das considera-
ções apontadas nos relatórios produzidos pelo M&A. O depoimento de um 
dos trabalhadores, a seguir, logra privilegiar o pensamento convergente 
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dos demais, a fim de traduzir esta barreira como verdadeiro desafio a ser 
superado.

Então, é um grande desafio manter os trabalhadores motiva-
dos quando eles barram sempre nos mesmos obstáculos, nas 
mesmas dificuldades, quando eles não são escutados, quando 
não existem espaços de interação, de trocas, de escuta mesmo. 
É não ter feedback, não ter devolutiva do que é colocado, das 
sugestões, das expectativas, causando determinadas frustra-
ções. Então é difícil manter essa motivação, sem esse diálogo. 
(TRABALHADOR A).

A principal facilidade diagnosticada para o efetivo exercício do M&A em 
âmbito municipal foi o potencial dos trabalhadores do SUAS de nível superior 
de J de J-CE, atuantes nos CRAS, CREAS e na vigilância socioassistencial, 
comprometidos com a intenção de qualificar os serviços socioassistenciais. 
Também sob tal aspecto, merecem consideração a existência de novos 
instrumentais criados no Município pela vigilância socioassistencial para 
subsidiar e melhor direcionar tais práticas, adida à transparência de infor-
mações disponíveis nos diversos sistemas informacionais da REDE SUAS, 
principalmente no que é pertinente ao RMA.

Foram reunidas inúmeras dificuldades para consolidar o M&A no SUAS, 
sendo elas: o pouco tempo dedicado a tais práticas; a ausência de transporte 
exclusivo para o setor de vigilância e unidades socioassistenciais potenciali-
zar essas atividades; a frágil formação profissional de alguns trabalhadores 
do SUAS, inviabilizando uma leitura crítica das informações monitoradas; a 
mingua de capacitação nesta área de análise de dados e gestão da infor-
mação, sendo as capacitações ministradas pela gestão estadual do SUAS 
insuficientes e com baixo suporte de conhecimentos para direcionar às 
práticas. Em adição, há sobrecarga de atribuições no exercício profissional, 
emergindo ações de M&A imediatistas e superficiais.

Como remate, quanto às possibilidades de contribuição da vigilân-
cia socioassistencial para o M&A no âmbito do SUAS, foram sinalizados 
o conhecimento da realidade por meio da elaboração dos diagnósticos e 
mapeamento territorializados das famílias em situação de vulnerabilidade, 
risco pessoal e social em curso no Município, como instrumentos que pode-
riam ser mais bem explorados durante o planejamento e execução das 
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ações, já que, nas mais das vezes, os indicativos produzidos ainda não são 
efetivamente incorporados como elementos norteadores para a tomada 
de decisões, execução e qualificação das ações. Como não suficiente, há 
a possibilidade de acompanhamento sistemático dos desvios na execução 
dos serviços socioassistenciais para possíveis readequações e/ou aprimo-
ramentos. Não se há de esquecer, entretanto, o fato de que a ampliação 
de meios próprios por intermédio da produção de instrumentais, indicado-
res e sistemas informacionais, em consonância com a realidade social dos 
usuários, representa outro horizonte que se abre para essa constituição de 
saberes e informações pela vigilância socioassistencial.

Os atores sociais investigados, infelizmente, não revelaram em seus dis-
cursos contribuições da vigilância quanto à possibilidade de democratização 
de informações capazes de promover o acesso, pelos usuários e suas famí-
lias, aos direitos sociais e ao efetivo exercício da cidadania, legitimando a 
concepção de vigilância das normativas vigentes, que anula a probabilidade 
de mudanças efetivas, transpondo as demandas singulares e aparentes.

5 Considerações finais

Com esteio nos principais achados e reflexões expressos neste escrito, 
alguns aspectos são dignos de realce, a modo de fecho do experimento.

Percebeu-se a existência de novas concepcões de avaliação gestadas em 
dimensões mais profundas e complexas da realidade social. Não é, porém, 
objeto do estudo sob relação asseverar qual delas se coaduna com a pro-
posta e o formato de vigilância socioassistencial. Esses modelos sinalizam, 
contudo, para a necessidade de sair das modalidades tradicionais de ava-
liação assentadas em dados estatísticos, passando a incorporar dimensões 
de natureza qualitativa capazes de responder por aspectos conjunturais e 
estruturais que permeiam a vida dos usuários, e que até então não se consti-
tuem prioridade na ordem do dia de debates dos serviços socioassistenciais 
e objeto das avaliações desenvolvidas nessas arenas.

Efetivamente, pois, o grande desafio da vigilância socioassistencial no 
panorama atual é caminhar em ultrapasse ao formato de M&A conduzido 
pela SAGI, cuja orientação é centrada no emprego de instrumentais de base 
quantificada. A preocupação central gravita à órbita da criação e perfilha-
mento de estratégias pela vigilância e rede socioassistencial que possam 
introduzir outros formatos de M&A capazes de envolver efetivamente os 
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usuários e conselheiros do CMAS nesses processos, possibilitando uma 
reflexão crítica do pensar coletivo desses sujeitos, sobre suas reais con-
dições de vida, cujos determinantes envolvem uma conjuntura política, 
econômica e social de base nacional, que trazem perversos rebatimentos 
para a realidade local e individual, em tempos de crise de paradigmas, dis-
putas ideológicas acirradas e quando sucede um despudorado e – diga-se 
– quase covarde conservadorismo.

Para tentar romper a muralha separatista do diálogo gestores/trabalha-
dores do SUAS quanto aos resultados diagnosticados nos processos de 
M&A, bem como dotar todos esses atores sociais de conhecimento qua-
lificado mediante a educação permanente, e concedendo-lhes condições 
objetivas e materiais para o desenvolvimento de suas competências, são

necessários caminhos que devem ser trilhados rumo a uma nova abor-
dagem de práticas avaliativas.
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Resumo: Este texto tem como objetivo recompor a trajetória da Incubadora 
Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários da Universidade 
Federal do Cariri, destacando as especificidades teórico-metodológicas 
concernentes à incubação em Economia Solidária, bem como os princi-
pais resultados das ações de incubação realizadas entre 2008 e 2018. A 
incubação em economia solidária guarda uma singularidade, pois atua no 
assessoramento aos empreendimentos solidários com vistas à geração de 
renda a partir do trabalho autogestionário, adotando os princípios da edu-
cação popular, sedimentada no pensamento freireano. Com base nesses 
pressupostos, inscrevem-se as seguintes questões: Quais as características 
dos processos de incubação realizados pela Iteps/UFCA? Em que medida 
a incubação em economia solidária colabora com o desenvolvimento dos 
grupos/empreendimentos incubados? Que tipo de resultados são gera-
dos? Para refletir sobre tais questionamentos, foi constituída uma pesquisa 
participante, consubstanciada num estudo de caso, qualitativo, de cará-
ter descritivo, empregando as técnicas de análise de documentos, revisão 
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bibliográfica. Serão também compartilhados os dados do mapeamento dos 
empreendimentos incubados e seus principais resultados e limites. Tais 
dados foram sistematizados mediante análise de conteúdo. Os resultados 
indicam que os processos de incubação adotam os princípios da horizon-
talidade nas relações entre participantes, bem como a dialogicidade entre 
os saberes acadêmico e popular. Assim, é possível inferir que a incubação 
realizada nesses moldes, em que pesem os limites, impulsiona a sustenta-
bilidade dos empreendimentos, entendida em sua multidimensionalidade.
Palavras-chave: Incubação em Economia Solidária, Trabalho, Autogestão, 
Educação Popular, Sustentabilidade.
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Introdução

Considerando os desafios no mundo do trabalho contemporâneo, no 
que concerne a necessidade de refletir e produzir conhecimento sobre 
as características, possibilidades e limites de ações educativas que 

se reivindicam como alternativas ao modelo de desenvolvimento vigente, 
o presente texto compartilha uma sistematização inicial de uma pesquisa 
em andamento cujo foco é refletir sobre a incubação de empreendimentos 
econômicos solidários, buscando identificar as especificidades teórico-me-
todológicas concernentes aos processos de incubação realizados pelas 
Incubadoras de empreendimentos solidários no estado do Ceará, avaliando 
os impactos destas ações à luz da recomposição de suas respectivas 
trajetórias.

Este percurso investigativo iniciou pela Iteps/UFCA, tendo sido elaboradas 
as seguintes perguntas de partida: quais as características dos processos 
de incubação realizados pela Iteps/UFCA? Em que medida a incubação em 
economia solidária colabora com o desenvolvimento dos grupos/empreen-
dimentos incubados? Quais impactos são gerados?

A Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Populares e Solidários 
(Iteps) é um núcleo de conhecimento vinculado ao Curso de Administração 
Pública e Gestão Social, na Universidade Federal do Cariri (UFCA), cujo pro-
cesso de criação iniciou em 2008. Institucionalmente, a Iteps se configura 
como um programa de extensão e também como Grupo de Pesquisa vin-
culado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), que agrega docentes e discentes de graduação e pós-gradua-
ção, bem como técnicos, de acordo com as demandas dos processos de 
incubação.

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa foi constituída como um 
estudo de caso (YIN, 2005), de caráter descritivo e qualitativo, com o emprego 
das técnicas de análise de documentos (atas de reuniões, relatórios etc.) e 
de registros orais e escritos das diversas rodas de conversa realizadas no 
acompanhamento dos grupos/EES incubados entre 2016 e 2018 e revisão de 
bibliografia. Portanto, assume também os riscos da pesquisa participante, 
conforme Brandão (1999). Tais dados foram sistematizados mediante aná-
lise de conteúdo, seguindo orientações de Minayo (2003). Os resultados 
indicam que os processos de incubação adotam os princípios da horizon-
talidade nas relações entre participantes, bem como a dialogicidade entre 



234
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

os saberes acadêmico e popular. Assim, é possível inferir que a incubação 
realizada nesses moldes, em que pesem os limites, impulsiona a sustenta-
bilidade dos empreendimentos, entendida em sua multidimensionalidade.

Para fins de exposição, o texto está organizado em três partes, além desta 
introdução: a primeira apresenta o contexto de emergência das incubado-
ras de economia solidária no Brasil e no Ceará; na sequência, a trajetória 
da Iteps/UFCA, destacando as características da metodologia de incubação 
aplicada, e como esta foi sendo sistematizada no decorrer de uma década, 
a partir das práticas e reflexões iniciadas na área da extensão, e depois 
envolvendo a pesquisa e o ensino. Serão também compartilhados dados do 
mapeamento dos grupos/empreendimentos incubados e, por fim, nas con-
siderações finais, os seus principais impactos e limites identificados.

1. O contexto de emergência das incubadoras de economia 
solidária no Brasil

Para argumentar sobre a singularidade da incubação em Economia 
Solidária nada melhor do que começar destacando as bases conceituais 
dessa práxis educativa, nesse tempo em que o mundo está imerso em tan-
tas transformações, carecendo de esperança e de utopias.

Tais processos de mudanças atingem diretamente o mundo do trabalho, 
desestruturando-o, e são resultantes das constantes crises inerentes à eco-
nomia capitalista, que repercutem em vários sentidos da vida social, no meio 
ambiente, na política e também impactam as relações de trabalho. Se, por 
um lado verifica-se as várias possibilidades alcançadas pelo conhecimento 
científico e pelos avanços tecnológicos, por outro, tem-se uma enorme desi-
gualdade social, que marginaliza uma parte significativa da população.

Dados recentes sobre o aumento das desigualdades publicado pela 
Oxfam, na Pesquisa Desigualdade Mundial 2018, constatou que 1% da popu-
lação brasileira detém quase 30% da renda do país e que os 5% mais ricos da 
população recebem por mês o mesmo que os demais 95% juntos. Ademais, 
em 2019, a estagnação econômica fez o Brasil cair para 9º posição no ran-
king global de desigualdade de renda.

Olhando um pouco mais atrás, no final dos anos 1980, observa-se um 
cenário bastante semelhante, de expansão dos ideais do neoliberalismo, que 
encontrou terreno fértil no Brasil nos anos 1990, principalmente nos gover-
nos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Acrescente-se a esse cenário 
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o desmonte de empresas e órgãos estatais, bem como das universidades 
públicas.

É nesse contexto, conforme Singer (2002), que emergem as Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPS), no final da década de 
1990, vinculadas às universidades brasileiras, visando o apoio e a disse-
minação de experiências em Economia Solidária. Em geral, as incubadoras 
têm se caracterizado como programas de extensão interdisciplinares, que 
atuam envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão.

Ainda compondo as particularidades das ITCPs, é relevante salientar 
que embora a sigla mencione a incubação de “cooperativas populares”, tais 
processos podem ocorrer com diversos tipos de grupos, denominados de 
empreendimentos econômicos solidários, conforme tipologia definida por 
Gaiger (2002). Ou seja, fazem parte desse rol associações de produção e 
comercialização, grupos informais, bancos comunitários, entre outros.

1.2. Características da Incubação em Economia Solidária

Conforme argumentação aqui exposta, a incubação em economia solidá-
ria possui características que as distinguem das incubadoras de empresas. 
De acordo com França Filho e Cunha (2009), estas cumprem relevantes 
papéis:

[...] primeiramente, elas capacitam os empreendimentos, tirando 
muitos deles da informalidade e da precariedade e propiciando 
uma renda digna a seus participantes. Um segundo papel é 
o de articular novas políticas públicas no campo da geração 
de trabalho e renda. Já um terceiro relaciona-se ao processo 
de organização das próprias ITCPS, que vêm se congregando 
em torno de redes nacionais, dando consistência à proposta e 
suporte à própria dinâmica de organização política das práticas 
de economia solidária (FRANÇA FILHO E CUNHA, 2009, p. 224).

Segundo Santos e Cruz (2008) a primeira ITCP surgiu na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), num dos centros de pesquisa da 
Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE), 
em 1996, coordenada pelo professor Gonçalo Guimarães. Desde então, a 



236
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

proposta seguiu inspirando outras incubadoras noutras universidades do 
país.

Seguindo essa trilha, as incubadoras de Economia Solidária passaram 
a integrar duas redes nacionais, como estratégia de fortalecimento e inter-
câmbio de experiências. São elas: a Rede Interuniversitária de Estudos e 
Pesquisas sobre o Trabalho (Rede Unitrabalho), criada em 1996; e a Rede 
de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Rede de ITCPs), 
criada em 1998. No total, as duas redes aglutinam mais de cem incubadoras 
no Brasil.

No tocante à avaliação das ações desenvolvidas pelas ITCPs, pes-
quisas realizadas junto ao Programa Nacional de Apoio às Incubadoras 
de Cooperativas (Proninc4) avaliaram tais ações em diferentes momen-
tos, sendo a primeira delas ocorrida entre 2005 e 2007 (coordenada pela 
Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional – FASE); outra 
entre 2010 e 2011, pelo Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento 
Humano – IADH) e a mais recente, realizada entre 2016-2017, pelo Núcleo 
de Solidariedade Técnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Soltec/
UFRJ). Nesse sentido, é importante destacar que todas elas estão disponí-
veis na internet e são importantes subsídios para a presente pesquisa.

Em concordância com os organizadores da última pesquisa avaliativa 
do Proninc (ADDOR; MENAFRA, 2018), este programa pode ser considerado 
como uma das políticas públicas mais relevantes do campo da formação 
e assessoramento técnico em economia solidária no contexto atual, pois 
é uma das poucas que teve continuidade após 2015, quando a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (Senaes) deixa de existir como Secretaria 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social (que foi extinto pelo atual 
governo, iniciado em 2019). O Proninc possui uma particularidade digna de 
nota: ele fomenta diretamente não apenas os empreendimentos de econo-
mia solidária, mas também os grupos de pesquisa, técnicos e estudantes 
universitários, gerando conhecimento a partir de demandas dos setores 
populares.

4 O PRONINC foi criado em 1998, porém, a partir de 2003, com a criação da Senaes/Ministério do 
Trabalho e Emprego, passou a ser executado com regularidade. Seu principal objetivo é apoiar e 
fomentar as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) para que estas realizem 
a incubação de empreendimentos de economia solidária (EES), fornecendo também assessoria, 
qualificação, assistência técnica. Mais informações estão disponíveis pelo: < http://base.socioeco.
org/docs/proninc_relatorio2017.pdf> Acesso em 15.jul.2019
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A seguir, serão destacadas as incubadoras cearenses, com o resumo 
de informações gerais (devido ao reduzido número de páginas deste texto) 
sobre o seu perfil e área de atuação.

1.3. As incubadoras de Economia Solidária no estado do Ceará

No Ceará, foram criadas quatro Incubadoras. A mais antiga delas, a 
Incubadora de Cooperativas Populares de Autogestão (IPCA), nasce no 
final dos anos 1990, sob a coordenação do Prof. Osmar de Sá Ponte. Jr, do 
Departamento de Ciências Sociais da UFC. Quase uma década depois, em 
2007, surge a Incubadora Universitária de Empreendimentos Econômicos 
Solidários (IEES), na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UEVA), situada em 
Sobral, pelo Prof. Francisco Guedes, da área de Administração. Na sequên-
cia, nasce a ITEPS, no então Campus Avançado da Universidade Federal 
do Ceará no Cariri, hoje Universidade Federal Cariri (UFCA), em Juazeiro do 
Norte, em 2008, sendo atualmente coordenada pelo Prof. Eduardo Vivian da 
Cunha e por mim, ambos integrados ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas; 
e, a mais recente, a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (Intesol), 
criada em 2013, vinculada à Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), em Redenção, sob coordenação da Profª 
Clébia Freitas, do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR).

As primeiras aproximações com o campo empírico da pesquisa (por 
meio de contatos informais com integrantes das incubadoras, pesquisas 
em redes sociais e nos sites das universidades), permite depreender alguns 
pontos: primeiro, há distintas denominações ou “nominações” quando se 
trata de incubadoras de empreendimentos solidários. A experiência pioneira 
(com mais de 20 anos de existência), realça as “cooperativas populares” 
(ICPA/UFC), enfatizando a perspectiva autogestionária, enquanto as demais 
mencionam os termos “empreendimentos econômicos solidários” (no caso 
da IEES/UEVA) – conforme Gaiger (2002); “empreendimentos populares e 
solidários” (na Iteps/UFCA) – termo comumente empregado pela Rede de 
ITCPs; ou, de forma mais abrangente, “economia solidária” (empregado pela 
Intesol/Unilab). As duas mais recentes (Iteps/UFCA e Intesol/Unilab) acio-
nam a dimensão da tecnologia ao se autodenominarem como “incubadoras 
tecnológicas”, sendo estas afiliadas às tecnologias sociais. No tocante à 
institucionalização, apenas uma delas, a IEES/UEVA, possui portaria que 
a vincula à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, enquanto as demais são 
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caracterizadas como “núcleos de conhecimento”, agregando programas 
e/ou projetos com ações de extensão, ensino e pesquisa. Os pontos con-
vergentes são: todas estão diretamente ligadas a instituições públicas de 
ensino superior, tendo contado com políticas de apoio e fomento públicos 
em seus respectivos processos de constituição, com destaque para os edi-
tais do CNPq, via Proninc. E, no caso específico da Iteps/UFCA, houve apoio 
do Etene/BNB, sendo este item abordado com mais vagar na próxima ses-
são, que tratará da trajetória desta última incubadora.

1.3. A trajetória da Iteps/UFCA

1.3.1. O processo de criação e suas primeiras ações

Conforme já dito anteriormente, a Incubadora Tecnológica de 
Empreendimentos Populares e Solidários (Iteps) foi criada na Universidade 
Federal do Cariri (UFCA) em 2008, quando esta era Campus Avançado da 
Universidade Federal do Ceará (UFC Cariri).

A noção de trajetória é aqui empregada segundo Gussi (2008), com o 
intuito de realçar a dimensão cultural na avaliação de políticas públicas, 
buscando ampliar e aprofundar o horizonte metodológico da avaliação, para 
além de uma visão meramente tecnicista.

Conforme relembra Cunha (2013, p.15), atual coordenador da Iteps, ainda 
no segundo semestre de 2008 foram dados os primeiros passos no sentido 
da criação da Iteps, mediante parceria firmada entre a então UFC Cariri e o 
Escritório Técnico de Estudos e Pesquisas do Banco do Nordeste do Brasil 
(Etene/BNB), sob a coordenação do Prof. Jeová Torres Silva Jr.

Desde então, a Iteps se configurou institucionalmente como um programa 
vinculado à Pró-reitoria de Extensão, com atuação na Região Metropolitana 
do Cariri cearense, com forte vinculação aos Cursos de Administração e 
Administração Pública, embora tenha contado com a participação de docen-
tes dos cursos de Design de Produto e Jornalismo.

Assim, o início das ações de incubação da Iteps ocorreu efetivamente no 
segundo semestre de 2009, quando esta desenvolveu a incubação de três 
projetos, a saber: a Associação de Catadores do município de Barbalha, com 
apoio da prefeitura; a Cooperativa de Crédito do Crato, que envolvia agricul-
tores familiares; e a Associação de Micro e Pequenos Empreendedores do 
Bairro Salesianos (Asmipesal), em Juazeiro do Norte, que depois assumiu 
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outra personalidade jurídica: o Centro de Desenvolvimento Comunitário das 
Timbaúbas (CDCT), que abrigou o projeto de um banco comunitário.

De acordo com a análise dos relatórios e publicações, a Iteps atua em 
diversos segmentos sócio-produtivos, entre os quais se destacam: a agri-
cultura de base agroecológica, o artesanato, as finanças solidárias, entre 
outros. Suas principais ações estão voltadas ao incentivo do associativismo 
e do cooperativismo, atuando no apoio à realização de feiras, atividades for-
mativas e também junto aos fóruns e redes que agregam empreendimentos 
econômicos solidários e suas entidades de apoio e fomento.

Mas, afinal, como acontece a incubação desenvolvida pela Iteps?

1.3.2. A concepção teórico-metodológica da incubação em economia 
solidária

Nos registros das ações da Iteps divulgados em duas publicações5, seus 
coordenadores afirmam que suas intervenções buscam viabilizar a geração 
de trabalho e renda de modo alternativo ao modelo hegemônico do mercado 
econômico, através do fomento e fortalecimento de empreendimentos soli-
dários e/ou a redes locais de empreendimentos, com foco na autogestão 
e no desenvolvimento sustentável. Assim, conforme argumentam, a meto-
dologia de incubação seria exercida como uma ação dialógica que adota 
práticas de educação popular, em que os integrantes dos empreendimen-
tos participam de processos de formação voltados ao desenvolvimento das 
suas próprias capacidades, combinadas com conhecimentos técnicos e 
acadêmicos, de acordo com as demandas identificadas.

A incubação é planejada para durar em média dois a três anos e trata-
-se de um processo dialógico que envolve conteúdos basilares, envolvendo 
aspectos comportamentais, relações interpessoais e também aspectos téc-
nicos, de gestão, precificação etc. Considerando que os sujeitos devem ser 
inseridos no processo de construção dos conhecimentos gerados, aproxi-
mando e horizontalizando a relação entre saberes acadêmicos e populares, 
adota-se uma pedagogia em que todos os integrantes são sujeitos ativos do 
processo e não meros receptores, tal como preconiza a educação popular, de 

5 As publicações estão disponíveis para consulta,na sede da Iteps e o último livro, lançado em 2015, 
encontra-se disponível também em formato e-book, no seguinte endereço: http://ebooks.ufca.edu.
br/catalogo/incubacao-em-economia-solidaria-contextos-desafios-e-perspectivas/ acesso em 
29.set.2019
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inspiração freireana (FREIRE, 1996). Independentemente do nível de escola-
ridade (incluindo os não letrados), cada sujeito tem sua leitura de mundo 
própria, construída ao longo de suas experiências, que são fundamentais no 
processo de incubação.

Desse modo, o roteiro metodológico para o processo de incubação segue 
três etapas: a pré-incubação, a incubação propriamente dita e a desincu-
bação, as quais, se desdobram em seis eixos: Diagnóstico, Planejamento, 
Formação, Acompanhamento, Sistematização e Divulgação dos resultados, 
conforme Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 – Sistematização das características e instrumentos da incubação

Fases da Incubação Características Instrumentos Metodológicos

PRÉ-INCUBAÇÃO

Compreende os primeiros contatos 
entre a equipe da ITEPS e o empreen-
dimento ou grupo a ser incubado. 
Nesse momento, são delineadas 
ações de aproximação e reconheci-
mento do território através de visitas, 
diagnóstico participativo, dinâmicas 
de integração etc. O objetivo é recon-
hecer o grupo e também ser recon-
hecido por ele; identificar suas partic-
ularidades e analisar coletivamente 
se o empreendimento possibilita o 
trabalho de incubação, ou não.

Elaboração de um Diagnóstico par-
ticipativo e um plano de incubação, 
mediante rodas de conversa entre os 
participantes. Geralmente, utiliza-se 
a matriz FOFA (Fortalezas, Oportuni-
dades, Fraquezas e Ameaças).

Incubação

Inicia com a implementação das 
ações definidas no planejamento 
participativo. Geralmente, iniciam as 
formações, sendo a definição dos 
conteúdos específicos, bem como 
seu formato e duração dependem 
das demandas identificadas, das 
características de cada grupo/em-
preendimento e dos objetivos que se 
pretende alcançar no decorrer de 1 a 
3 anos.

Encontros semanais com os grupos/
empreendimentos, sendo estes re-
gistrados com elaboração de relató-
rios de acompanhamento das ações 
do plano de trabalho, que, via de re-
gra, contempla uma etapa inicial de 
formações, juntamente com o asses-
soramento técnico (aqui denominado 
de acompanhamento sistemático), 
que é avaliado em cada fase, permi-
tindo correção dos rumos ao longo 
do processo.
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DESINCUBAÇÃO OU 
PÓS-INCUBAÇÃO

Última etapa, em que o acompanha-
mento passa a ser feito de forma 
mais pontual, com o intuito de que 
os integrantes dos grupos/empreen-
dimentos adquiram maior autono-
mia. Depende do grau de desenvol-
vimento do grupo e se dá de forma 
processual.

Trata-se da culminância da incuba-
ção, quando podem ser construídas 
outras formas de relacionamento 
entre os grupos/empreendimentos e 
a Incubadora. Por exemplo, atuando 
na captação de parceiros e outros 
projetos, visando a sustentabilidade 
do grupo/EES. A sistematização 
do processo é divulgada mediante 
relatórios, artigos, livros, comunica-
ções etc.

Fonte: Elaboração própria

A sistematização da metodologia apresentada é fruto do amadureci-
mento da incubadora, e resulta do trabalho coletivo de docentes, discentes, 
integrantes dos grupos/EES e parceiros. Destaque-se também a participa-
ção da Iteps na Rede de ITCPs, nas atividades do Centro de Formação em 
Economia Solidária do Nordeste (CFES/NE), além de eventos, tais como:

Encontro Nordestino das Incubadoras de Economia Solidária (ENIES), as 
plenárias e conferências de Economia Solidária nas diversas esferas.

No que se refere a sua estrutura de funcionamento, a Iteps está atual-
mente organizada em seis eixos: Coordenação; Articulação institucional; 
Comunicação; Pesquisa e Formação; Produção e Finanças Solidárias. Cada 
um desses eixos é coordenado por um docente, com a participação de téc-
nicos, e agrega estudantes de graduação e pós-graduação (bolsistas e/ou 
voluntários), de acordo com os perfis requeridos para atuar nos grupos/
empreendimentos específicos e na incubadora de forma geral. Os eixos de 
coordenação, articulação institucional, pesquisa e formação são transver-
sais e dão suporte ao funcionamento geral da incubadora.

1.3.3. Mapeamento dos grupos/empreendimentos incubados

Com o intuito de elaborar uma síntese dos processos de incubação reali-
zados pela Iteps e dimensionar alguns resultados em termos de segmentos 
de atuação, trabalhadores, organizações parceiras, entre outros, veja-se a 
seguir o Quadro 2:
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Quadro 2 – Mapeamento dos grupos/EES incubados pela Iteps (2008-2018)

EES Setor Município Nº de Trabs Parceiros Situação Atual
Associação de 
Catadores de 
Recicláveis de 

Barbalha

Catadores Barbalha 12

Proninc (recursos 
do CNPq), Pre-
feitura e Cáritas 

Regional

Encerrado

Associação En-
genho do Lixo Catadores Juazeiro do 

Norte 10
Proninc (recursos 

do CNPq) e da 
Cáritas Regional

Encerrado

Associação de 
Catadores/as 
de Juazeiro do 

Norte

Catadores Juazeiro do 
Norte 08

Proninc (recursos 
do CNPq) e da 

Cáritas Regional
Encerrado

Cooperativa 
de Crédito do 

Crato

Agricultores 
Familiares Crato 20 (sócios-fun-

dadores) Encerrado

Rede de 
catadores da 

Região do Cariri
Catadores Barbalha e Jua-

zeiro do Norte 50
Proninc (recursos 
do CNPq) e Cári-

tas Regional
Encerrado

Banco Comuni-
tário no Centro 
de Desenvolvi-

mento Co-
munitário das 

Timbaúbas

Trabalhado-
res urbanos 
autônomos

Juazeiro do 
Norte

8 (gestores do 
banco)

Proninc (recur-
sos do CNPq), 

junto com Projeto 
desenvolvido pela 
ITES UFBA (parce-

ria Senaes)

Encerrado

Fórum Caririen-
se de Economia 
Solidária
(FOCAES)

Represen-
tantes de 

EES, entida-
des de apoio 

e gestores 
públicos

Crato, Juazei-
ro do Norte e 

Barbalha

20 (em média, 
podendo variar)

Proninc (recursos 
do CNPq). Há um
Projeto em curso 
com a Prefeitura 
do Crato e a Cári-

tas Regional

Em andamento

Rede de Em-
preendedores 
Criativos do 
Cariri

Artesãos Crato 30 Proninc (recursos 
do CNPq)

Parceria pon-
tual, conforme 

demandas

Rede de Feiras 
Agroecológicas 
e Solidárias do 
Cariri

Agricultores 
familiares

Crato, Juazei-
ro do Norte e 

Barbalha
50 Proninc (recursos 

do CNPq) e Proex

Parceria pon-
tual, conforme 

demandas

Núcleo de 
Assessoria de 
Comunicação 
em Economia 
Solidária

Diversos, 
nos meios 
rural e ur-

bano

Crato, Juazei-
ro do Norte e 

Barbalha
30 Proninc (recursos 

do CNPq) Encerrado

Quintais Produ-
tivos

Agricultores 
familiares

Crato e  
Barbalha 30 Proninc (recursos 

do CNPq) e Proex Em andamento

Café Cariri 
Encantado

Agricultores 
familiares Barbalha 10 Proninc (recursos 

do CNPq)

Parceria pon-
tual, conforme 

demandas
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Grupo de Eco-
nomia Solidária 
e Turismo Rural 
da Agricultura 
Familiar

Agricultores 
familiares Barbalha 20 Proninc (recursos 

do CNPq) Em andamento

Acontece no 
Terreiro

Trabalhado-
res urbanos 
autônomos

Alto da Penha 
(Crato) 20 Proninc (recursos 

do CNPq) e Proex

Parceria pon-
tual, conforme 

demandas

Trocaria do 
Gesso

Trabalhado-
res urbanos 
autônomos

Comunidade do 
Gesso (Crato) 20 Proninc (recursos 

do CNPq) e Proex

Parceria pon-
tual, conforme 

demandas

Fonte: Elaboração própria (adaptado de dados contidos em relatórios Proninc/CNPq e 
Proex/UFCA).

Conforme se observa, há diversos grupos/empreendimentos que pas-
saram pelo processo de incubação (15, no total), e outros que permanecem 
sendo incubados (aqui considerados aqueles com situação “em andamento” 
ou “parceria pontual”. Destaca-se a atuação territorial nos municípios de 
Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, com uma diversidade de segmentos 
produtivos nos meios rural e urbano, entre os quais, podem ser ressaltados 
os catadores de recicláveis, agricultores familiares e artesãos. Em termos 
de número de trabalhadores envolvidos, há uma variação considerável, a 
depender do tipo de grupo/EES, desde oito a cinquenta pessoas. Os maiores 
quantitativos se referem à organização de redes de EES – caso dos catado-
res, artesãos e agricultores familiares.

A presente categorização em que se vê a palavra “encerrado” merece uma 
reflexão - caso dos EES ligados ao segmento de catadores, por exemplo. 
Geralmente, isso ocorre quando o docente responsável pelo eixo produtivo 
não está ativo na Iteps. Neste caso específico, desde 2016 há docentes afas-
tados para cursar pós-graduação, o que tem acarretado a desarticulação ou 
distanciamento de alguns grupos/EES, dentre os quais, além dos catado-
res, aqueles ligados comunicação. Nesse sentido, para que os grupos/EES 
sejam efetivamente acompanhados, o comprometimento dos docentes é 
fundamental, principalmente na motivação da equipe técnica, dos estudan-
tes, nos trabalhos em campo, diretamente com os grupos/EES e demais 
atividades próprias do processo de incubação. Eis aqui um dos desafios a 
serem superados, pois a equipe de trabalho permanente é bastante redu-
zida, recebendo reforço mediante acesso a recursos dos editais de fomento, 
quando ocorre seleção de bolsistas (estudantes e técnicos). Assim, em 
2017 e 2018, contou-se com uma equipe composta por dez bolsistas, com 
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recursos captados externa e internamente, respectivamente oriundos do 
Proninc/CNPq e da Pró-reitoria de Extensão.

Embora a incubação em economia solidária esteja fortemente vinculada 
à prática da extensão universitária, não se desprende das ações de pesquisa 
e de ensino. Nessa perspectiva, como forma de fomentar a pesquisa a partir 
da extensão, a Iteps se constitui como grupo de pesquisa (certificado pelo 
CNPq desde 2014). E, na área do ensino, os docentes vinculados à Incubadora 
ofertam a disciplina “Gestão e Incubação em Empreendimentos Econômicos 
Solidários”, incluída na matriz curricular do Curso de Administração Pública, 
como optativa, e também a disciplina de Socioeconomia e Economia 
Solidária (obrigatória), além de receber estudantes para estágio em várias 
modalidades, de diferentes cursos, interessados em compreender melhor 
sobre concepções e práticas em economia solidária, educação popular etc.

No tocante à sistematização e publicização dos resultados, as ações 
desenvolvidas pela Iteps costumam ser registradas em diferentes meios 
(relatórios, fotografia, vídeos etc.) e divulgadas em artigos acadêmicos, 
relatos de experiências ou capítulos de livros. Algumas ações de incubação 
foram a base para trabalhos de conclusão de curso na graduação, especia-
lização e dissertações de mestrado.

Considerações finais

Um primeiro ponto a sublinhar é a complexidade inerente à incubação 
em economia solidária, constituindo-se, portanto, num processo educativo 
que aglutina diferentes atores e instituições sociais, entre as quais desta-
cam-se as universidades, os empreendimentos econômicos solidários, os 
movimentos sociais e os gestores de políticas públicas. 

A recomposição da trajetória da Iteps/UFCA permite inferir que a incuba-
ção realizada nesses moldes (com estabelecimento de relações igualitárias 
entre participantes do processo e a dialogicidade entre os saberes acadê-
mico e popular), impulsiona a sustentabilidade dos Grupos/EES, sendo esta 
entendida em suas dimensões econômica (geração de renda), ambiental 
(com atuação nas áreas de agroecologia e reciclagem), social (inclusão de 
trabalhadores tradicionalmente excluídos do acesso a políticas públicas) e 
política (cooperação no processo de gestão coletiva e aperfeiçoamento da 
democracia interna). 
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No tocante aos limites, destaca-se que a Iteps ainda não possui perso-
nalidade jurídica própria, reduzindo sua autonomia na captação de recursos 
e gerando a intermitência dos projetos – não há custeio permanente de uma 
equipe técnica, provocando interrupção e/ou intermitência de alguns pro-
cessos de incubação. 

Conclui-se que a ITEPS tem cumprido um relevante papel na região 
do Cariri Cearense, tanto como entidade de apoio e fomento à Economia 
Solidária, quanto como programa universitário que desempenha ações arti-
culadas com Ensino, Pesquisa e Extensão, favorecendo o despertar para 
uma cultura do trabalho associado de base autogestionária.
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INFRAESTRUTURA ESCOLAR NO LICEU Nº 774 
GENERAL DOMINGOS HUNGO “SKS” NO MUNICÍPIO 

DE NAMBUANGONGO

Manuel Lino Sebastião Carlos1 | Lourenço Ocuni Cá2

Resumo: O presente artigo visa analisar a educação em Angola, especifi-
camente na província do Bengo, município de Nambuangongo, a partir das 
condições da infraestrutura do Liceu nº 774, General Domingos Hungo 
“SKS” sendo uma única instituição do ensino médio naquela região. O intuito 
da escolha do tema justifica-se dada a importância da pesquisa, pois visa 
contribuir e despertar a sociedade sobre os problemas que a região enfrenta 
sobre a educação. Diante de várias indagações, achamos oportuno destacar 
a questão que se segue: A quantidade de infraestrutura escolar do ensino 
médio existente no município de Nambuangongo é suficiente para atender 
toda a população? Considerando que a localidade apresenta uma densidade 
populacional bastante considerável. As insuficiências de escolas em diver-
sas regiões daquele município afetam o acesso à educação formal, visto que 
as vias de acesso isto é, as estradas em condições precárias, sem transpor-
tes escolares para a mobilidade dos alunos, dificultando assim a formação 
dos futuros profissionais no país. O município de Nambuangongo encontra-
se em grande déficit de escolas e o esforço do governo deve ser maior com 
intuito de suprir as necessidades daquela população, onde muitos jovens 
percorrem km e km em busca de graus de ensino que não existem nas suas 
localidades. Nesta fase de estudo, estamos a proceder a revisão da litera-
tura, a partir de artigos, documentos, teses, jornais, monografia, entrevistas 

1 Graduando em Bacharelado em Humanidades na Universidade da Integração Internacional da Lu-
sofonia Afro-brasileira (UNILAB).

 E-mail: manuellino1992@gmail.com
2 Professor Associado da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNI-

LAB).
 E-mail: ocuni@unilab.edu.br 
 Este artigo é uma perte do meu trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em Humanidades.
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semiestruturadas a fim de construirmos o estado de arte sobre a temática 
em apreço.
Palavras Chave: Angola, Educação, Escola, Nambuangongo.
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Introdução

Angola é um país rico em recursos naturais que a sua distribuição justa 
a todas franjas sociais possa minimizar muitos problemas sociais, 
incluindo os da educação. Porém, a educação continua inacessível 

em algumas regiões mais afastas da capital Luanda e insuficiências das 
infraestruturas escolares em diversos municípios afetam o acesso à educa-
ção e a formação da juventude angolana. A razão da escolha deste tema tem 
a ver com a instituição do ensino médio no município de Nambuangongo3 
e entender se a única instituição presente na localidade é suficiente para os 
munícipes, considerando o número de habitantes.

Assim sendo, neste estudo propomos fazer uma análise da infraes-
trutura escolar do ensino médio na província do Bengo4, especificamente 
no Liceu 774 General Domingos Hungo”SKS” situada no município de 
Nambuangongo, segundo Censo realizado em 2014 em Angola, afirma que 
o município apresenta uma população de 61.024 habitantes e aproxima-
damente 5.603 quilómetros quadrados. (ANGOP,2014). A quantidade de 
infraestrutura escolar do ensino médio existente no município é suficiente 
para atender toda a população? Que políticas públicas devem ser criadas 
para viabilizar a implementação de novas infraestruturas escolares? O Liceu 
774 General Domingos Hungo” SKS” oferece condições de acomodação 
para estudantes oriundo de outras comunas.

Para melhor entendermos sobre o município em estudo, apraz-nos fazer 
uma breve apresentação geográfica de Angola. Geograficamente Angola 
encontra-se localizada ao Sul do Equador, isto é, na costa Ocidental da 
África Austral. A Norte faz fronteira com a República Democrática do Congo 
(ex Zaire), ao Leste pela República da Zâmbia, ao Sul pela República da 
Namíbia, a Oeste é banhada pelo Oceano Atlântico e tem uma extensão de 
1.246.700 km². O país é composto por dezoito (18) provinciais nomeada-
mente, Luanda, Uíge, Malange, Huíla, Cunene, Moxico, Kuanza Norte, Mbanza 
Congo, Huambo, Kuando Kubango, Kuanza Sul, Bié, Benguela, Namibe, 
Lunda Sul, Cabinda, Lunda Norte, Bengo. Esta última é província onde fica 
situada o município em estudo (NETO,2005,p.12). Por outro lado,segundo o 

3 Nambuangongo é um município da província do Bengo,com 61. 024 habitantes e 5.603 km² ,alberga 
seis comunas e sete aldeias (ANGOP,2014).

4 Bengo é uma das 18 províncias de Angola, localizado a norte da Capital Luanda, com uma área total 
de 33.016 Km2, uma população estimada em 351.579 Habitantes (INE,2014, p.27).
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Censo realizado em 2014, Angola apresenta cerca de 25 milhões 789 mil e 
24 habitantes (INE, 2016).

Metodologia

O foco deste estudo é analisar a condição da infraestrutura da Escola 
General ‘’SKS’’ do município Nambuangongo; neste trabalho o procedi-
mento metodológico a ser utilizado é a pesquisa qualitativa, que segundo 
Strauss (2008), refere-se à produção de resultados não alcançado através 
de procedimentos a ser estudado. Ainda nesse mesmo estudo trabalha-
remos, previamente, com à pesquisa bibliográfica (jornais, livros, revistas, 
dissertações, teses), depois documental (relatórios, estatísticas, dados 
governamentais), e em seguida, a entrevista semiestruturada. Segundo 
Boccato (2009) a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 
por meio de conteúdos de pesquisas anteriores, analisando e discutindo 
as várias contribuições científicas. Lima (2007) adianta ainda mais nesse 
debate, no qual assevera que pesquisa bibliográfica, analisa as literaturas 
sobre as principais teorias científica do tema em estudo.

Em seguida, usaremos pesquisa documental que conforme acepção 
de Gil (2002, p.46) são informações que o pesquisador obter de fontes não 
exploradas cientificamente que permite fazer análise de um fenômeno. Por 
último, a entrevista semiestruturadas, segundo a concepção de Triviños 
(1987, p.146) são entrevistas feitas a partir de perguntas simples, onde o 
entrevistado tem a liberdade de expor as suas ideias. Usaremos outros 
meios para a elaboração da nossa pesquisa como redes sociais (facebook. 
WhatsApp, e-mails), visto que o local em estudo é de difícil acesso, e por 
outra, em função das circunstâncias da distância, residir no Brasil e realizar 
pesquisa em Angola.

O trabalho será estruturado da seguinte forma: na primeira fase, será 
feito o mapeamento da literatura existente sobre Angola, escola, educação, 
e a contextualização do município de Nambuangongo etc. Na segunda fase 
faremos entrevistas a fim de obter dados sobre a instituição em estudo e por 
último relatório final.
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Discussão e resultados

Educação e a formação social

A educação é um dos elementos primordial na formação dos indiví-
duos, ela deve ser garantida para todos, e cunhada no desenvolvimento 
das relações sociais dentro de cada comunidade. Segundo Cá (2010, p.44), 
pensar na educação é pensar no desenvolvimento de um país, isto é, come-
çando na educação básica considerada como pilar para formação posterior 
dos indivíduos. Para o autor, essa educação deveria ser uma prioridade 
em vários países do mundo, principalmente aquele que estão em vias de 
desenvolvimento.

O ponto da situação educacional em Angola.

Angola é um país rico em recursos naturais que a sua distribuição justa 
a todas franjas sociais possa minimizar muitos problemas sociais, incluindo 
os da educação. Porém, a educação continua inacessível em algumas 
regiões mais afastas da capital Luanda e insuficiências das infraestruturas 
escolares em diversos municípios afetam o acesso à educação e a formação 
da juventude angolana. A província do Bengo, município de Nambuangongo 
encontra-se numa escassez de escolas, sem falar de esforços desgastantes 
dos jovens em frequentar as poucas que existem. A situação gera preocupa-
ção não apenas de gestores governamentais do município, mas também da 
população local. A razão da escolha deste tema tem a ver com a instituição 
do ensino médio no munícipio de Nambuangongo e entender se a única ins-
tituição presente na localidade é suficiente para os munícipes, considerando 
o número de habitantes.

Com certeza, o município apresenta sérios problemas sociais. As vias de 
acesso apresentam condições precárias, o saneamento básico quase não 
existe, edifício escolar apenas existe a única instituição do II ciclo. Porém 
esta, pelo seu tamanho, não responde todas as demandas dos estudan-
tes, principalmente, aqueles vindos de outros pontos. Além disto, reiterando, 
falta de ônibus escolar afasta ainda muitos jovens da escola. Nas situações 
como essa, a maior parte dos estudantes percorrem muitos quilômetros, 
andando a pé para aulas. Olhando para isto, torna relevante fazer um estudo 
sobre educação nesta zona. Pois, esta é a forma que pode nos levar a saber 
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políticas públicas que devem ser criadas para reduzir o sofrimento da popu-
lação no que se refere ao acesso à educação escolar.

Educação e o contexto social

De acordo com a Luck (2009, p.20) a escola pode ser entendida como 
instituição que se objetiva na transmissão de diversos valores dentro de uma 
comunidade. Todavia, esses valores são bastantes importantes para o con-
vívio dos indivíduos dentro e fora da escola. Por outra, o bom funcionamento 
da escola para a autora, permite o aluno desenvolver as suas capacidades 
e conhecer o mundo que lhe rodeia,porém,a comunicação entre os encar-
regados de educação deve fluir bastante, participando ativamente, dando 
opiniões e acompanhamento direito dos alunos com objetivo de saber sobre 
o rendimento deles .Esta ideia da Luck foi corrobada pelo Piletti ao considerar 
que “a escola deve ser o ambiente em que os pais e professores promovam 
conjuntamente a educação” (PILLETI,1986,p.17. Grifo do autor).

Para Oliveira et al. (2013) um dos propósitos da escola é a expansão de 
conhecimentos aos indivíduos. Partindo desta concepção, os autores acre-
ditam que esses veículos de transmissão servem como processo no ato 
formativo que torna a pessoa capaz de obter aprendizado cientifico adqui-
rido no meio social em que se encontra inserido. Portanto, as relações sociais 
são bastante importantes nas práticas sociais dentro da escola Conforme 
Libâneo (2004), no contexto escolar existe cinco pilares na construção da 
democracia social e política:

.1-Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, (...) 
sociais dos alunos (processos mentais, estratégias de aprendi-
zagem (...) por meio dos conteúdos escolares; 2-Promover as 
condições para o fortalecimento da subjetividade (...) incluindo 
o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade, da imagina-
ção; 3- Preparar para o trabalho e para a sociedade tecnológica e 
comunicacional, (...) (saber tomar decisões, fazer análises globa-
lizantes, interpretar informações de toda natureza, ter atitude de 
pesquisa, saber trabalhar junto etc.); 4-Formar para a cidadania 
crítica, isto é, formar um cidadão-trabalhador capaz de interferir 
criticamente na realidade para transformá-la e não apenas formar 
para integrar o mercado de trabalho; 5-Desenvolver a formação 
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para valores éticos, isto é, formação de qualidades morais, tra-
ços de caráter, atitudes, convicções humanistas e humanitárias 
(LIBÂNEO,2004,p.54).

Diante do exposto, entendemos que esses cincos pilares são promotores 
de uma aprendizagem significativa.

Nesse contexto, segundo o autor, a escola seria um espaço de construção 
que auxilie o aluno a ser um indivíduo crítico que seja capaz de transformar 
o seu meio social e que possibilita a sua inclusão no mundo do trabalho; a 
ideia do autor é centrada nas comunidades menos favorecidas. Todavia, a 
escola é bastante fundamental para a vida de vários indivíduos, e das famí-
lias com base sólida, sem condições para lutar no seu campo social.

Educação no contexto do abandono escolar

Segundo o diretor provincial da Educação da província do Bengo,Antônio 
Quino,em entrevista à Televisão Pública de Angola (2014), considera que um 
dos fatores do abandono escolar no munícipio, isto é, no ensino primário 
se deve aos pais. Muitos filhos são forçados as suas deslocações para ir 
à escola,grande parte dos pais levam os filhos para o cultivo, impossibili-
tando a ida à aula e afastando-os do sistema escolar,a gravidez precoce 
que tem sido um dos principais fatores do abandono escolar,pelo fato de 
muitos jovens deixarem de estudar para trabalhar e assumir a responsabil-
dade de chefe de família. Que políticas devem ser criadas para corrigir esses 
problemas?

Partindo deste questinamento,é urgente a necessidade do governo de 
criar condições e políticas para resgatar os jovens que se encontram fora do 
sistema de ensino, criar programas de emprego ou expandir nas zonas rurais 
o programa educação para todo, a fim de diminuir o índice de analfabetismo. 
Também de outro modo, por meio do emprego ou formação profissional, os 
jovens seriam enquadrados no mercado de trabalho para se abdicarem das 
práticas como: uso de droga, gravidez precoce, venda ambulante e conse-
quentemente o abandono escolar etc.

De acordo com Stearn e Gleinne (2006) conforme citado por Soares,et 
al.(2005), afirmam que o abandono escolar pode ser entendido por dois fato-
res, o externo e interno. Por sua vez,para os autores esses fatores podem ser 
variados através da fases.Entretanto,no fator externo o trabalho ou gravidez 
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indesejável apartam os indivíduos da escola,dificultando a sua permanência 
no recinto escolar. No que concerne aos fatores internos, as ações leva-
das a cabo pela direção da escola e os professores influenciam diretamente 
no abandono escolar,as reprovaçoes,insuficiência financeira para pagar as 
própinas são outros fatores que levam o indivíduo a abandonar a escola 
(SOARES et al. 2005, p.760).

Para Bourdieu (1998) citado por Voss (2012), o abandono escolar pode 
ocorrer a partir das desiguladades sociais proveniente das relaçoes sociais 
denro da escola.Essas desigualdades socias podem ser identificadas 
atraves de diferença existente entre os alunos através do capital financeiro,-
causando uma disparidade entre eles. Todavia, o projeto visa proporcionar 
uma discussão e possibilidades para que haja melhoria no que se refere ao 
número de infraestruturas escolares desta vasta região, pela extensão do 
município, deve haver uma descentralização escolar, erguenescolas noutras 
zonas de difícil acesso.

Considerações finais

Em suma, de acordo com a constituição República Popular de Angola e 
a Lei de Base do Sistema Educativo nacional, na qual mostra que o acesso 
à educação é um direito de todos e dever do Estado. Mas de acordo com a 
realidade constatada no município de Nambuangongo, o acesso à educação 
principalmente o ensino médio ainda é um desafio presente e visível naquela 
localidade. Por isso, para este estudo, parte-se das considerações de que 
a quantidade de infraestruturas escolares no município de Nambuangongo 
não é suficiente para atender todos os munícipes. Ainda apontamos a falta 
de agenda nas políticas públicas educacionais.

Portanto, Nambuangongo carece de investimentos e políticas públicas 
direcionadas à edificação de várias escolas do ensino médio em várias loca-
lidades, a fim de atender a população. Também verifica-se a inexistência 
de coordenadoria psicopedagógico, bibliotecas e transporte escolar para 
facilitar o acesso dos alunos à escola e um melhor funcionamento da rede 
escolar. Por isso, nota-se uma série de problemas no que tange ao sanea-
mento básico (reservatórios de água, banheiros, climatização de salas de 
aula etc). O projeto visa proporcionar uma discussão e possibilidades para 
que haja melhoria no que se refere ao número de infraestruturas escolares 
desta vasta região, pela extensão do município, deve haver uma descentrali-
zação escolar, erguendo escolas noutras zonas de difícil acesso.
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PRÁTICAS METODOLÓGICAS DO ENSINO DE ARTE NA 
E.E.F-TERRA DOS MONÓLITOS: A RELACAO ENTRE 

CONTEÚDO E A METODOLOGIA UTILIZADA EM SALA 
DE AULA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.

Paulo Ricardo Pereira Araújo1

Resumo: Este trabalho trata de uma observação em sala de aula na Escola 
de Ensino Fundamental Terra dos Monólitos, localizada no Centro de 
Quixadá-CE, na qual foi feita uma observação do ensino de Arte na turma de 
2 º ano do Fundamental I. Durante muito tempo a disciplina de Artes foi vista 
como uma disciplina de promover diversão, de que Artes simbolizava pintar 
ou desenhar algum objeto aleatório sem ter algum “ valor simbólico” ou “ 
reflexivo”. Mediante isso, a pesquisa teve por objetivo averiguar a relação 
existente entre Conteúdo e a Metodologia utilizada em sala de aula no ensino 
de Artes para fazer com que as práticas docentes permeiam o universo da 
Arte como todo, e que possa conduzir os educandos há um processo de 
ensino-aprendizagem mediante ao real significado do que seria Artes.
Palavras-Chave: Ensino de Artes, Conteúdo, Metodologia.

1 Universidade Estadual do Ceará, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, 
e-mail: pauloricardo.araujo@aluno.uece.br
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Introdução

Este resumo abordará um tema que precisar ser verificado na atual reali-
dade brasileira, tendo em vista, que a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) colocou a Arte na área de Linguagens e Códigos, perdendo 

assim, o seu caráter multidisciplinar como disciplina “obrigatória” que deve 
estar no currículo escolar, tornando, uma ramificação das disciplinas de 
Linguagens e Códigos. Sendo assim, a Arte passou a ser, de acordo com a 
Base a ser lecionada por qualquer profissional da área a qual a mesma se 
encontra, ou seja, qualquer profissional da área de Linguagens pode ensinar 
Arte.

Para embasar o nosso estudo foi utilizado alguns autores que retratam 
essa temática, que buscam fazer com que os educadores se opõem a con-
seguir que o verdadeiro principio da Arte seja incorporado na atua sociedade, 
e que os indivíduos possam perceber e olhar o mundo ao seu redor com um 
olhar mais fortificado e reflexivo sobre o mundo ao seu redor, podemos citar 
dentre eles: Edmund Feldman, Robert Ott, Abigail Housen, Michael Parsons 
e tantos outros. Mediante o atual do contexto da educação, e principalmente 
da disciplina de Arte, fez-se necessário uma pesquisa de observação da aula 
dessa disciplina para entender como está funcionando, quais conteúdos 
estão sendo trabalhados, e quais

as metodologias de ensino que os professores estão utilizando nesse 
processo ensino-aprendizagem.

2. Metodologia

Esta pesquisa deu-se por um estudo referente a disciplina de Arte 
Educação a qual foi feita uma observação da aula de Arte na E.E.F- Terra 
dos Monólitos, localizada na zona urbana da cidade de Quixadá-CE. A turma 
analisada foi há do 2º Ano do período vespertino.

A observação ocorreu entre os meses de Fevereiro a Março, sendo que o 
horário referente a disciplina era em todas as sextas-feiras.

Foi procurado observar alguns pontos referentes a: interação entre os 
alunos e os conteúdos, para verificar se os conteúdos são adequados as 
necessidades dos estudantes, se os recursos disponíveis atendem as 
exigências determinadas pelo o docente e se há uma retomada dos ensina-
mentos repassados na aula anterior para ver se os mesmos compreenderam 
o assunto proposto.
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Além disso, a observação procurou tentar perceber a interação existente 
entre professor e aluno, e se há algum tipo de interação ou troca de sabe-
res por parte dos alunos, se os mesmos compartilham entre si informações 
referentes aula.

3. Resultados e discussão

Durante a observação podemos perceber que a escola segue as nor-
mas exigidas pelo o Ministério da Educação e pela a BNCC, tendo em vista 
que o atual material didático, o livro, já está incorporado com as exigências 
previstas pelas as habilidades e competências da Base, trazendo consigo 
elementos como: Dança, Teatro, Música, Artes Visuais e Artes Integradas

Conforme a observação realizada durante a atividade proposta , analisa-
se que a escola trabalha sob as visões tradicional e sócio-interacionista, 
que abrange o processo de aquisição do saber na relação entre o sujeito e 
o objeto, sendo que na primeira concepção busca trabalhar a repetição das 
atividades e o conteúdo enquanto no outro modelo considera a interação 
entre organismo e meio que os alunos estão inseridos.

Contudo, a escola precisa

4. Considerações finais

As experiências vivenciadas em conjunto com professor e os alunos em 
sala de aula não possibilitou apenas observar, mas, também, de ter contato 
direto com a relação entre o ensino-aprendizagem, o planejamento da aula e 
o conhecimento teórico-prático, que mostra o valor do ensino de artes para 
o desenvolvimento dos alunos.

Por sua vez, a vivência no ensino de arte permitiu uma experiência de 
troca de conhecimento teórico e prático em contato com a sala de aula, 
tornando-se uma chance única de aperfeiçoamento das habilidades, da 
formação acadêmica e do enriquecimento curricular, como uma forma de 
conhecer, aprender e ensinar.

Dessa forma, o ensino de arte é uma matéria que trabalha não apenas o 
conteúdo e as informações em sala de aula, mas tem um conjunto de ativi-
dades e vivências que contribuem para interação social, como uma forma 
da criança expressar uma linguagem e explorar o meio que está inserida, 
sendo uma situação que desperta os sentidos, as emoções e os pensamen-
tos dos estudantes em tal período escolar.
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UM DIÁLOGO ENTRE O CIRCO E OS ESPAÇOS  
FORMAIS DE ENSINO ATRAVÉS DA PERSPECTIVA 
FAMILIAR DE CIRCO TRADICIONAL E ITINERANTE  

NO ESTADO DO CEARÁ

Camila Maria Guerra Camêlo1 | Ana Cláudia Vieira Silva2

Introdução

A ideia imagética do circo remete ao lúdico e à infância, mas seu sig-
nificado vai além do entretenimento, o espaço debaixo da lona onde 
acontecem os espetáculos é ambiente de trabalho, de aprendizado 

e de moradia para as famílias circenses tradicionais itinerantes e esta iti-
nerância mostra características singulares dos circenses tradicionais, ao 
tentarmos perceber como dialogam, as suas relações familiares, de trabalho 
e os saberes ancestrais que são constituintes de um saber que é transmi-
tido através das gerações, por meio da oralidade em contraposição às suas 
experiências na educação formal.

A transmissão do saber circense fez desse universo uma escola única e 
permanente como destacou Silva & Abreu (2009), pois o circense tradicio-
nal cresce debaixo da lona do circo, aprende desde criança a arte de seus 
ancestrais, e este aprendizado é construído de maneira orgânica, no seu dia 
a dia e em suas brincadeiras, que se transformam em espetáculo quando as 
luzes do picadeiro se acendem.

Objetivamente trata-se de apresentar a perspectiva familiar circense a 
partir da vivência nos espaços de educação formal. Metodologicamente, 

1 Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará - UFC, graduada 
em Gestão da Qualidade pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Produtora cultural e pesquisa-
dora das linguagens circo e cultura popular no Estado do Ceará. 

 E-mail: camila_guerra51@yahoo.com.br
2 Professora orientadora: Doutoranda em Educação pela Universidade de Lisboa, Mestra em Socio-

logia e Graduada em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Professora de Metod-
ologia da Pesquisa na pós-graduação – UNICHRISTUS. 

 E-mail: posmetodologiaana@gmail.com
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foram realizadas entrevistas com artistas cicenses de diferentes gerações, 
avó, pai e filho, debaixo da lona do circo Seven Brothers que pertence a uma 
das famílias de circo tradicional do Estado do Ceará, qual seja: a família Brasil, 
que tem como patriarca o único Mestre da Cultura Popular da linguagem 
de circo, José de Abreu, também conhecido como Mestre Palhaço Pimenta. 
Outro instrumental de coleta de dados utilizado foi o diário de campo, por 
meio da observação direta de ações formativas oferecidas pelos próprios 
circenses3.

Metodologia

Para este trabalho foi utilizada a pesquisa de campo preliminar e ainda 
uma pesquisa documental com base em mecanismos legais. Os entrevista-
dos foram o proprietário do circo, Círio dos Santos, que atua como mestre de 
cerimônias e locutor e na juventude trabalhou também como palhaço, assim 
como o pai, e o filho mais velho, com 22 anos, Wanderson Lúcio Freitas 
Brasil, o Palhaço Baratinha que terminou recentemente o ensino médio.

Na construção do texto foi considerada também a vivência da autora 
como produtora cultural e assitente pedagógica no projeto Pensando as 
artes do circo: projeto de formação

para o circo cearense, contemplano no edital: Escolas Livres da Cultura 
– 2016, da Secretaria de Cultura do Ceará (SECULT), assim como a observa-
ção direta de ações formativas do projeto, no espaço na tenda.

Destarte, a entrevista semiestruturada foi realizada em maio de 2019 
durante a participação desta autora no curso de aperfeiçoamento em edu-
cação, pobreza e desigualdade social na Universidade Federal do Ceará 
(UFC), na ocasião, com a intençao de comparar as trajetórias educacionais 
de diferentes gerações de circenses tradicionais e itinerantes beneficiárias 
de programas federais de transferência de renda. Contudo, nos primeiros 
contatos com o campo percebeu-se que as questões referentes à educação 
inclusiva sobressaiam nos discursos dos entrevistados, assim, embora este 
não seja o recorte abordado na pesquisa dissertativa da autora, mostra-se 
como elemento importante denotado pelo próprio campo.

3 Não era o foco do trabalho, mas serviu para compreender as referências de metodologia de ensino 
trazidas dos espações formais de educação.
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Desenvolvimento

Ser tradicional significa ter recebido e transmitir oralmente os valores e 
conhecimentos e práticas do saber circense através do resgate do saber de 
seus antepassados, Silva (2008). Ainda, de acordo com esta a autora, a tras-
missão oral dos saberes no circo é uma caracteristica que está presente no 
modo de formação e capacitação profissional dos circenses.

A autora supracitada pertence à quarta geração, no Brasil, da família cir-
cense Wassilnovich, que saindo da Europa no século XIX, aqui, virou Silva. 
Como autora e pesquisadora Erminia Silva (2008) relata em diferentes escri-
tos, e como indica por sua experiencia como pertencente à familia tradicional 
de circo, que assim como outros individuos de sua geração, fora retirada do 
picadeiro para realizar seus estudos formais, dizendo que:

Em idade escolar, fomos mandados para a casa de parentes que 
possuíam residência fixa, para iniciarmos nossos estudos “for-
mais” e construirmos um “futuro diferente” e “melhor” que a vida 
que haviam herdado, segundo eles mesmos. Sempre ouvimos as 
histórias de circo, víamos fotografias ou recortes de jornais, mas 
não havia um livro para ler, assim como não havia nada seme-
lhante a essas histórias em nossos livros escolares. Tratava-se 
da história do “povo do circo” que ninguém mais conhecia. (SILVA, 
2009, p. 26).

Conforme dito pelo proprietário do circo pesquisado, este movimento 
de separação entre a vida no circo e o cumprimento dos estudos formais 
não aconteceu com ele e os irmãos, tão pouco com seus filhos, porém de 
acordo com o circense, foram experiências diferentes em cada geração 
assim como outras questões que apareceram durante sua trajetória como 
aluno, diferente da experiência vivida pelos filhos, sete no total, seis ainda 
frequentando regularmente a escola nos níveis fundametal e médio.

Embora os entrevistados não negem que, assim como a experiência da 
família Silva, supracitada, ainda existam familias de circo que preferem reti-
rar seus filhos do picadeiro para que estes possam ter acesso ao ensino 
regular sem que haja a necessidade de mudanças constantes de escola 
devido à natureza itinerante de suas atividades, na família Brasil, percebe-
se que a formação educacional dos filhos aparece como algo que pode 
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complementar os ensinamentos repassados entre as gerações, abrindo 
outras possibilidades para os jovens circenses seguirem com a arte de seus 
ancestrais.

E apesar dos entraves que a exigência de assiduidade e regularidade que 
o sistema de ensino brasileiro possa apresentar para artistas itinerantes, 
os mesmo se valem dos mecanismos legais como a Lei Federal Nº 6.533 
de 24 de maio de 1978, que diz que os filhos dos profissionais itinerantes 
terão assegurada a transferência da matrícula e vaga nas escolas públicas 
de níveis fundamental e médio, e a Resolução CNE/CEB 3/2012 que dentre 
outros direcionamentos, ressalta a necessidade de que sejam desenvolvi-
das estratégias pedagógicas inclusivas que atendam as necessidades de 
apredizagem e complementa em seu Art. 5º:

Os cursos destinados à formação inicial e continuada de pro-
fessores deverão proporcionar aos docentes o conhecimento de 
estratégias pedagógicas, materiais didáticos e de apoio pedagó-
gico, bem como procedimentos de avaliação que considerem a 
realidade cultural, social e profissional do estudante itinerante 
como parte do cumprimento do direito à educação. (BRASIL, 
2012, p. 14).

Estas, no município de Fortaleza, receberam o reforço da Lei Orgânica 
Municipal N° 9.959 de 24 de dezembro de 2012, e o Decreto Nº 13.630 que 
a regulamenta e declaram respectivamente que a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) deverá assegurar as condições para o atendimento aos 
filhos dos artistas e funcionários dos circos itinerantes em escolas próximas 
ao local onde estiverem instalados, e que a SME se responsabilizará pela 
reserva de cinco vagas de matrículas, reservando também de material didá-
tico, bem como o rápido atendimento da solicitação do circense, declarando 
o prazo máximo de 48 horas para efetivação das matrículas.

Estes mecanismos legais para inclusão corroboram com que os teóricos 
que explanam sobre uma educação inclusiva e apontam a escola como um 
lugar de convivência das diferenças e identidades culturais, como posto por 
Freire (1996), de que a aceitação de nós mesmo não significa a exclusão dos 
outros e Araújo (2011) que concebe a escola como um espaço de convivên-
cia múltipla de diálogo e de emancipação.
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Contraponto ao exposto nos textos das leis e pelos teóricos, as falas 
coletadas durante a entrevista denotaram questões sobre o acolhimento 
dos estudantes circenses e o preparo dos gestores de escola e professores 
ao lidar com a realidade dos estudantes itinerantes, e estas questões que 
perpassam pelas duas gerações de circenses consultadas.

Resultados e discussão

Durante a coleta e análise dos dados foram observados pontos signi-
ficativos nas falas dos entrevistados. Para seguir a ordem das narrativas, 
começou-se com os questionamentos sobre como era o contato inicial do 
circense com a escola, que se dá ao pleitear a vaga para os filhos na escola 
mais proxima de onde o circo está armado, conforme previsto na Lei Federal 
Nº 6.533/ 78.

Na Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de 
outubro de 1988, a educação é tratada como um direito de todos, segundo 
seu Art. 205, é um direito de todos e dever do Estado que a educação seja 
assegurada com igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola. Embora o texto constitucional seja claro quanto ao direito ao acesso 
à educação, os entrevistados relataram nas entrevistas que ainda existem 
casos em que ao solicitar o ingresso dos filhos na escola, seu pedido foi 
negado, o circense comentou: “em 2006, meu filho foi muito mal recebido, 
quando cheguei pra matricular meu filho, esse que terminou os estudos 
ano passado, 2018, a diretora disse que não tinha vaga”, ainda segundo o 
mesmo o ocorrido foi em uma escola de Fortaleza, caso parecido é relatado 
pelo filho mais velho da família, que também foi entrevistado, e pondera: “eu 
não senti rejeição dos professores e dos meninos da sala, eles até gosta-
vam, achavam divertido ter um colega na sala que é palhaço, malabarista, 
mas os diretores, eles geralmente diziam logo que não tinha vaga, mas a 
coisa mudava quando meu pai mostrava a lei”, conta.

A saber, o filho entrevistado informou que em um ano passava em média 
por dez escolas, permanecendo cerca de dois meses em cada, e explicou 
que quando iniciou a vida escolar, o circo estava circulando pelo interior do 
Estado do Ceará, e as distâncias eram maiores, se comparadas com a circu-
lação entre os bairros da capital, esse e outros fatores tornavam mais dificil 
o acesso à escola, assim como a desinformação sobre as leis por ambas as 
partes.
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Meus irmãos mudaram menos de escola, por que quando eu 
comecei a estudar o circo tava circulando no interior, e os locais 
eram muito distantes... hoje em dia, nós temos carro próprio no 
circo, então meus irmãos mudam menos de escola, por que nós 
podemos ir deixá-los de carro, independente da distancia entre 
os bairro. (ENTREVISTADO FILHO, 2019).

Os circenses deixam claro que na família Brasil, os saberes ancestrais 
comungam hamonicamente com a educação formal, porém hierarquica-
mente separada, sendo esta um complemento daquela: “educação formal é 
um complemento, eu vejo meus filhos aprendendo em casa... que às vezes a 
escola passa nos exercícios o que nós ja vimos em casa, mas eles têm que 
ter um papel, um certificado, a gente tem que ter uma educação escolar”. 
(ENTREVISTADO PAI, 2019).

Já o circense mais jovem demonstrou uma visão da educação formal 
diferente da visão do pai: “é recomeço, a gente já nasce debaixo da lona, 
então tudo debaixo da lona é mais facil pra gente, então é um recomeço, é 
como se a gente tivesse recomeçando e aprendendo o que tem fora do circo 
e a gente aprende a ter um senso crítico e pode discutir sobre vários assun-
tos”. (ENTREVISTADO PAI, 2019).

Durante a visita ao circo Seven Brothers, pode-se observar que fora do 
momento de espetáculo, que ocorrem apenas à noite, o desenrolar do dia a 
dia do circense pouco difere do de uma casa regular com crianças e adoles-
centes em idade escolar. Pela manhã os filhos se preparam para ir à escola, 
o pai ou o irmão mais velho vai deixá-los enquanto a mãe junto com os 
outros familiares cuida da limpeza do espaço. Foi informado que os filhos 
estudam preferencialmente pela manhã, assim podem fazer as tarefas, brin-
car e ensaiar no período da tarde, se não fosse pelos ensaios, seria a rotina 
comum aos colegas de sala de aula.

Considerações finais

A família Brasil, proprietários do circo Seven Brothers, forma um trupe 
de circenses tradicionais itinerantes que mantém o circo funcionando ape-
nas com seus familiares, e estes participam de todas as etapas e detalhes 
que compõe o espatáculo circense, da parte artistica à técnica, da venda de 
ingressos à limpeza do circo, esta integração de todos nos fazeres do circo 
é motivo de orgulho para a família.
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Assim, compreendeu-se que os saberes ancestrais são resgardados 
e valorizados pelos mais jovens, enquanto estes têm também acesso a 
educação formal, entendendo esta como mais uma ferramenta para a 
continuidade da comunicação dos saberes e memórias do povo da lona, 
mostrando assim, ser possivel dialogar com os saberes transmitidos nes-
ses diferentes lugares de fala.
Palavras-chave: Circo tradicional, Saberes ancestrais, Escola formal.



268
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

ARAÚJO, Patrícia Cristina de Aragão. A educação popular na escola pública: 
tecendo olhares sobre o diálogo, a inclusão e a diversidade cultural. IN: SANTOS, 
Jean Mac Cole Tavares et al (Org.). Paulo Freire: teorias e práticas em educação 
popular - escola pública, inclusão, humanização. Fortaleza, CE: Edições UFC, 
2011. (Coleção Diálogos Intempestivos n. 95).

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional 
Nº 99/2017. Brasília, DF: Senado Federal: Secretaria de Editoração e Publicação, 
2019. BRASIL. Lei Federal Nº 6.533/ 1978, de 24 de maio de 1978. Brasília, DF: 
Senado Federal, 1978. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
l6533.htm. Acesso em: 27 de maio de 2019.

BRASIL. Resolução CNE/CEB 3/2012, de 16 de maio de 2012. Brasília, 
DF: Senado Federal, 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&view=download&alias=10770-rceb003-12-pdf-1&ca-
tegory_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 02 de agosto de 2019.

CEARÁ. Lei Orgânica Municipal Nº 9.959/ 2012, de 24 de dezembro de 2012. 
Fortaleza, CE: 2012. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legisla-
cao/?id=249473. Acesso em: 02 de agosto de 2019.

SILVA, Ermínia; ABREU, Luís Alberto de. Respeitável público... o circo em cena. 
Rio de Janeiro: Funarte, 2009.

SILVA, Ermínia. Saberes circenses: ensino/ aprendizagem em movimentos e 
transformações.IN: BORTOLETO, Marco Antônio Coelho (Org.). Introdução à peda-
gogia das atividades circenses. Jundiaí, SP: Fontoura, 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educa-
tiva. 16. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura).



269
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

AVALIAÇÃO DA POLÍTICA INTERNA E EXTERNA DO 
GOVERNO ULTRALIBERAL: DOMINAÇÃO EXTERNA, 

DESMONTE DO ESTADO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
COM A IMPOSIÇÃO DO CONSENSO DE WASHINGTON

André de Souza Gomes1 | Paulo Elson Fernandes Gadelha2

Resumo: O Ultraliberalismo Rentista-Neoextrativista o qual o Governo Atual 
está nos submetendo, cujo viés de ruptura aos Governos Populistas é na 
verdade a tessitura de duas macropolíticas políticas públicas: a externa que 
se articula com a promoção da Submissão Brasileira articulada a nossa nova 
Metrópole, os Estados Unidos da América (EUA), cujo resultado é dominância 
ao capital e a política pública interna de desmonte das conquistas sociais do 
trabalho provenientes da luta de classes e da promulgação da Constituição 
de 1988, com a concretização da imposição das regras neoliberais cons-
tantes nas premissas do Consenso de Washington onde demonstraremos a 
precarização do trabalho, principalmente com o aniquilamento dos direitos 
conquistados e dos movimentos dos trabalhadores.
Palavras-chave: Ultraliberalismo, Consenso de Washington, Precarização 
do Trabalho.
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Introdução

O Brasil através do atual Governo que insurge perante ao povo brasileiro 
com a retórica de propostas puritanas, tendo como viés a oposição 
direta ao movimento popular da esquerda brasileira, principalmente 

com a implantação através de ferramentas tecnológicas de divulgação e 
alienação de massa, mas que tem objetivos próprios de implantação de uma 
agenda ultraliberal que está sendo aprovada pela sociedade dentro de um 
quadro de profundo apatia, com políticas externas de alinhamento Global 
com os Estados Unidos da América – EUA e políticas internas com a implan-
tação radical do Consenso de Washington que deixam de ser premissas e 
viram categorias de desmonte do Estado, das Instituições, dos Movimentos 
Populares, das garantias legais, com impacto direto no trabalho.

Em um cenário externo temos a implantação forçada da política ultrali-
beral na América Latina cujo Brasil como aliado direto servirá de “marionete” 
aos interesses dos Estados Unidos. Outro fator que realça a problemática é 
a proximidade política entre o Brasil e os Estados Unidos sobre a questão da 
Venezuela onde o Brasil está servindo de base articuladora junto a America 
Latina sendo de interesse direto dos Estados Unidos frente à articulação 
do Bloco China, Rússia, Venezuela com participação de Cuba. E, em termos 
Econômicos, o interesse direto dos Estados Unidos na Abertura do Mercado 
Brasileiro, na redução da participação do Estado e nos vários mecanismos 
que estão previstos serem implantados (privatizações, reformas estruturais, 
...).

No cenário interno reformas estruturais voltadas ao capital rentista 
neoextrativista como a reforma da previdência, a reforma administrativa, as 
reformas fiscais, reformas no sistema educacional, estão em curso de apro-
vação com impacto direto a precarização do trabalho e perda de garantias.

Metodologia

Para desenvolvermos este trabalho de estabelecimento de uma inter-
-relação entre dois períodos que pertencem a módulos temporais com 
distâncias seculares, mas que ao mesmo tempo existe uma correlação de 
acontecimentos históricos que conectam os períodos, teremos que traçar 
uma Metodologia que atendam a problemática proposta e que possamos ao 
término do estudo apresentar a conclusão a que nos propusemos.
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Segundo Prodanov (2013), a pesquisa é necessária para se descobrir 
e criar através do questionamento. A metodologia é a aplicação de pro-
cedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do 
conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade nos diversos 
âmbitos da sociedade.

Quanto os procedimentos técnicos utilizados, essa etapa é classificada 
como pesquisa bibliográfica, pois será construída com base em material já 
elaborado, principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008). Serão 
selecionadas fontes disponíveis nas bases de dados científicos, técnicos e 
de publicações de mídias que atendam ao trabalho de pesquisa e que funda-
mente a avaliação das políticas interna e externa sob o contexto ultraliberal 
rentista neoextrativsta fazendo a tessitura ao desmonte da categoria tra-
balho, com a precarização, exclusão de direitos e garantias conquistadas e 
institucionalizadas através de nossa carta magna.

Desenvolvimento

O Brasil na ótica da globalização, com liberalização da economia até che-
garmos à nova concepção de ultraliberalismo rentista neoextrativista sob 
o qual o Brasil é recolonizado pelos Estados Unidos da América, dominado 
territorialmente, em suas relações comerciais, na imposição de sua ideo-
logia de mercado e principalmente na submissão ao capital emergido pela 
metrópole americana.

Durante a década de 80, apareceu uma nova expressão designando os 
mais inseridos países periféricos, aquela de “mercado emergente” (MOREIRA; 
SCHERER, 2002). Essa ideia, na medida em que exprime o grau de inte-
gração dessas economias à dinâmica global, é inseparável das noções de 
“liberalização”, “desregulamentação” e “globalização”. Por um lado, ”(...) a 
liberalização financeira (e comercial) permite (...) a um país em desenvolvi-
mento se impor como mercado emergente, integrando-se à esfera financeira 
sem fronteiras (...), e de tornar-se mercado para as exportações”. Por outro 
lado, a globalização implica “(...) numa integração crescente destas econo-
mias num processo de produção mundial (...) como extensão concreta de 
um mercado de consumo e de produção (como demandante de bens de 
equipamento) ” (Dufour, 1999, p.9-10).

Paulani (2012) traz em sua publicação “A Dependência redobrada”, o 
caminho promovido pelo Brasil Globalizado que resultou principalmente na 
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dominância financeira do mercado internacional, na precarização do setor 
industrial o que já seria uma ponte para chegarmos até o cenário atual de 
recolonização e submissão aos interesses do Capital e poder Americano:

Evidentemente, isso não ocorreu sem consequências do ponto de 
vista de nossa inserção produtiva. Como afirmou acertadamente 
em entrevista recente o professor Gabriel Palma, da Universidade 
de Cambridge, ao optar pela dupla juro alto/câmbio apreciado, 
o governo brasileiro escolheu as finanças, as commodities e os 
serviços e desdenhou e prejudicou a indústria, que seria benefi-
ciada pela política oposta. O boom experimentado no preço de 
várias das commodities em função do efeito China já seria por 
si só suficiente para forçar uma mudança nessa direção, empur-
rando de volta a economia brasileira para a indesejada posição 
de país produtor de bens primários e de baixo valor agregado. Ao 
optar conscientemente pela política econômica que atendia pri-
mordialmente aos interesses do capital financeiro, os governos 
que se sucederam desde os anos 1990 jogaram mais água nesse 
moinho e promoveram um grande retrocesso no perfil produtivo 
de nossa economia. O resultado é que a desindustrialização e a 
reprimarização da pauta de exportações do país constituem hoje 
uma dura realidade. A começar pelo próprio setor automotivo, 
cadeias produtivas inteiras foram esvaziadas, fazendo nossa 
indústria trabalhar atualmente mais ao estilo das maquilado-
ras mexicanas, que simplesmente montam um sem-número de 
peças e componentes importados, do que como uma verdadeira 
indústria, capaz de produzir valor agregado e andar em linha com 
o desenvolvimento tecnológico mundial. Os setores mais dinâ-
micos desse último ponto de vista, como os de bens de capital, 
equipamentos eletrônicos e química e farmacêutica, foram justa-
mente os que mais sofreram. Quanto à reprimarização da pauta 
de exportações, os dados falam por si. Em meados dos anos 
1970, a participação dos produtos industriais e bens de capital 
nas exportações brasileiras eram de 38%, tendo atingido quase 
70% no início dos anos 1990, para alcançar 2010 com 47%. De 
outro lado, a participação dos produtos básicos, que era de cerca 
de 60% em meados dos anos 1970, reduziu-se a 25% no início 
dos anos 1990, para alcançar 2010 com 45%.
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Após este percurso pela Globalização e de abertura promovida pelo 
Neoliberalismo na década de 90, bem como, a apresentação da “incon-
sequente” abertura econômica que promoveu a financeirização do capital 
através do processo especulativo onde nos governos do PT (Partido dos 
Trabalhadores) houve uma possibilidade que foi desmontada de solicializa-
ção do capital pelo assistencialismo não focado nas reformas estruturais 
chegamos ao ápice da mercadorização do país e pulverização das garantias 
sociais com a chegada do ultraliberalismo rentista neoextrativista promo-
vido pelos partidos de “radicais de direita” com a ascensão ao poder do 
Governo do PSL (Partido Social Liberal) do atual Presidente.

Carlos Nelson Coutinho (1994) em seu livro Marxismo e Política, “A dua-
lidade de poderes e outros ensaios”, trás a concepção ampliada de Estado, 
apresentando uma dupla dimensão. “Por um lado, temos a dimensão gno-
siológica, referente ao nível maior ou menor de abstração conceitual no qual 
se situa o pesquisador para analisar o seu objeto; por outro, temos uma 
dimensão histórico-ontológica, que se refere ao grau maior ou menor de 
complexificação (de concretização) da própria realidade objetiva com a qual 
pesquisador se depara...”.

Dentro dessa perspectiva e nos deparando ao cenário ultraliberal pro-
movido pela equipe econômica do Governo Atual baseado na escola 
direitista americana presente nos princípios do “Consenso de Washington”, 
onde percebemos uma implantação “agressiva”, “intimista”, “ditatorial” das 
premissas:

a) Disciplina fiscal, em que o Estado deveria cortar gastos e eliminar ou 
diminuir as suas dívidas, reduzindo custos e funcionários.

b) Reforma fiscal e tributária, em que o governo deveria reformular seus 
sistemas de arrecadação de impostos a fim de que as empresas 
pagassem menos tributos.

c) Privatização de empresas estatais, tanto em áreas comerciais quanto 
nas áreas de infraestrutura, para garantir o predomínio da iniciativa 
privada em todos os setores.

d) Abertura comercial e econômica dos países, diminuindo o protecio-
nismo e proporcionando uma maior abertura das economias para o 
investimento estrangeiro.

e) Desregulamentação progressiva do controle econômico e das leis 
trabalhistas.
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O Consenso de Washington tornou-se, dessa forma, uma verdadeira 
“receita de bolo” para a execução das premissas neoliberais em toda a região 
latino-americana, que acatou as suas ideias principalmente pela pressão 
e influência exercidas pelo governo dos Estados Unidos e por instituições 
como o FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BIRD) e que atualmente volta a ser regida pelos EUA.

Outro aspecto importante a ser destacado nos resultados é a pretensa 
atenção nos atribuído pela superpotência americana cujo aspecto nos 
chama a atenção ao nível de importância que o Brasil, agora recolonizado 
pelos Estados Unidos da América tem nos contexto da América Latina.

Não obstante a todo este processo de submissão ao capital rentista 
extrativista em que o Brasil após uma sinalização primária de crescimento 
do setor industrial nos Governos do PT (Partido dos Trabalhadores), estamos 
vivenciando um total e desumano “abismo social” onde estamos subservien-
tes ao capitalismo exploratório global, ao rentismo do capital especulativo, a 
decadência/esmagamento do desenvolvimento industrial interno o que está 
nos remetendo ao contexto infratemporal do cenário de recolonização onde 
a Metrópole (Estados Unidos da América) define o que a Colônia (Brasil) deve 
produzir, com quem se deve comercializar, quais impostos e taxas devem 
ser pagos, e principalmente a retomada do padrão comercial de exportações 
de comodites agrícolas extrativistas.

Com olhar de fora para dentro e com a oportunidade de dominância dos 
Estados Unidos da América, a partir desta ascensão ao Governo Brasileiro, 
o país Americano trata de estreitar as relações Políticas, Ideológicas e de 
poder econômico.

O New York Times (2019) ressaltou que, para Trump, receber o presidente 
brasileiro foi como “olhar no espelho”. Bolsonaro foi citado na publicação 
como “um eco” de Trump: “um nacionalista ousado cujo apelo populista 
vem em parte de seu uso do Twitter e de seu histórico de declarações ofen-
sivas contra mulheres, gays e grupos indígenas”.

Momentos depois, observou ainda o Los Angeles Times (2019), Trump 
disse estar “muito orgulhoso de ouvir o presidente brasileiro usar o termo 
fake news”. Ele também se queixou do que disse ser um “viés tendencioso 
anti-conservadorismo visível em algumas plataformas de mídia social”, ale-
gando que existe uma repressão “conivente” das empresas responsáveis 
pelas redes contra usuários que expressam visões conservadoras.
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Como resultado de sua política de aproximação com o governo ameri-
cano, foi firmado ainda um acordo que pode viabilizar o uso comercial do 
centro de lançamento espacial de Alcântara, no Maranhão, por parte dos 
americanos. De sua parte, Trump prometeu apoio para o ingresso do Brasil 
na OCDE (organização que reúne países desenvolvidos), além do upgrade 
na aliança militar.

Em um dos “memes” gerados na rede social a partir do encontro, o 
Washington Post (2019) mostra que Bolsonaro aparece de joelhos lambendo 
os sapatos de Trump junto a uma legenda que diz: “Fazer meus sapatos lim-
pos de novo” - uma alusão ao slogan “Fazer a América Grande de novo”, do 
presidente americano. Em outro, um apoiador diz que “Agora o nosso país 
pode mostrar ao mundo que somos pessoas extraordinárias e uma grande 
nação”.

Trata-se, segundo Castel (1998), da precarização do trabalho como ele-
mento central da nova dinâmica do desenvolvimento do capitalismo, criando 
uma nova condição de vulnerabilidade social: um processo social que modi-
fica as condições do assalariamento (estável) anteriormente hegemônico no 
período da chamada sociedade salarial ou fordista. A perda do emprego ou a 
perda da condição de uma inserção estável no emprego cria uma condição 
de insegurança e de um modo de vida e de trabalho precários, nos planos 
objetivo e subjetivo, fazendo desenvolver a ruptura dos laços e dos vínculos, 
tornando-os vulneráveis e sob uma condição social fragilizada, ou de “des-
filiação” social (Druck, 2011a). Afirmar que a precarização social do trabalho 
está no centro da dinâmica do capitalismo flexível significa também enten-
dê-la como uma estratégia de dominação. Isto é, força e consentimento são 
os recursos que o capital se utiliza para viabilizar esse grau de acumulação 
sem limites materiais e morais. A força se materializa principalmente na 
imposição de condições de trabalho e de emprego precárias frente à per-
manente ameaça de desemprego estrutural criado pelo capitalismo. Afinal, 
ter qualquer emprego é melhor do que não ter nenhum. Aplica-se aqui, de 
forma generalizada, o que Marx e Engels elaboraram acerca da função polí-
tica principal do “exército industrial de reserva”, qual seja: a de criar uma 
profunda concorrência e divisão entre os próprios trabalhadores e, com isso, 
garantir uma quase absoluta submissão e subordinação do trabalho ao 
capital, como única via de sobrevivência para os trabalhadores. O consenso 
se produz a partir do momento em que os próprios trabalhadores, influen-
ciados por seus dirigentes políticos e sindicais, passam a acreditar que as 
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transformações no trabalho são inexoráveis e, como tal, passam a ser jus-
tificadas como resultados de uma nova época ou de um “novo espírito do 
capitalismo”.

Esse “novo espírito” insiste em desqualificar os valores construídos na 
era anterior, fazendo desmoronar a crença no progresso, nas possibilidades 
de emprego e de direitos sociais de longo prazo e num Estado protetor. Em 
nome da “via única” e do “pensamento único”, impõe um conjunto de mudan-
ças que passam a ser justificadas no plano material e intelectual como uma 
força da natureza e, portanto, sem possibilidades de uma intervenção

humana. Para Boltanski e Chiapello (2009), nesse processo, identifica-
se uma “perplexidade ideológica” que atinge todos os segmentos críticos 
da sociedade (intelectuais, sindicatos, partidos) que, em nome de um “fata-
lismo dominante”, não dão vazão à sua indignação e acabam por se resignar 
diante dessa “força avassaladora” do capitalismo flexível.

Internamente, todo o arcabouço de reformas ultraliberais que vem se 
constituindo através das políticas de Estado, contra o Estado de Direito e 
contra os trabalhadores apresentam-se sob dois holofotes centrais: maxi-
mização do fortalecimento do capital rentista neoextrativista e precarização 
do trabalho com a perda dos direitos, terceirização da atividade fim e princi-
palmente com a precarização do trabalho.

Resultados e discussão

Através deste trabalho, procuramos trazer para o pleito da avaliação as 
políticas ultraliberaisresntista neo-extrativista do Governo Atual através do 
cumprimento da agenda do desmonte que encontram-se em curso, em alto 
grau de implantação traz a tessitura da política externa com reflexo a domi-
nação capitalista dos Estados Unidos da América (EUA), com as aprovações 
das políticas internas de destituição do direitos sociais, principalmente con-
centrados na precarização do trabalho.

Considerações finais

A nova, velha lógica ultraliberal que traz do neoliberalismo e aprofunda-se 
na questão da implantação do Consenso de Washington traz consigo refle-
xos externos sobre a política de subserviência ao capitalismo dominante 
e internamento sobre o desmonte do estado e a precarização do trabalho, 
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principalmente pelo capitalismo flexível, cuja configuração contemporânea 
–e estrutural –, definida pela mundialização do capital hegemonizada pela 
esfera financeira, tem, na precarização social do trabalho, o centro da sua 
dinâmica. Nessa medida, considera-se que o aspecto central que explica a 
estrutura capitalista hoje é o grau ilimitado da mercantilização do trabalho 
e da vida, conforme explicitam as dimensões do processo de precarização 
como indicadores qualitativos aqui apresentados. Se, na conjuntura mais 
recente, os números indicam a queda do desemprego e a recuperação do 
emprego, cabe refletir, como afirmou Juan Somavia, diretor geral do OIT, que: 
... além da taxa de desemprego, temos o desafio de melhorar a produtivi-
dade e os salários, reduzir a informalidade, melhorar a cobertura da proteção 
social e enfrentar as desigualdades [...]. Não

só importante gerar mais empregos, mas que estes empregos sejam de 
qualidade”. Tais transformações, ao tempo que reafirmam a essência do 
capitalismo, que transformou o trabalho em mercadoria, dão outra ampli-
tude a essa relação social, ao enfraquecerem a capacidade de resistir e de 
questionar as novas condições impostas pelo capital.
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NÚCLEO DE TRABALHO, PESQUISA E PRÁTICAS 
SOCIAIS (NTPPS): UMA PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO 

DO CURRÍCULO?

Lúcia Edriana de Sousa Cordeiro1 | Antônia Solange Pinheiro Xerez2

Introdução

A opção de realizar a presente atividade de pesquisa ocorre a partir da 
observação do crescente avanço de vários programas para o interior 
das escolas públicas, visando promover mudanças metodológicas e 

curriculares. Tais mudanças são justificadas como necessárias para elevar 
os níveis de ensino, impulsionando os indicadores em torno da educação.

De acordo com Soares (2017), o tema currículo relaciona-se com ques-
tões diversas, tais como: classe, raça, gênero, ideologia, ecologia e outras. 
Assim, o currículo deve ser pensado em termos de contexto social, histórico 
e cultural. Dessa forma, é importante que cada escola construa seu projeto 
de currículo através do diálogo com a comunidade escolar.

Nesse sentido, considerando informações de Almeida (2014), foi que 
a Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO) desenvol-
veu, em 2011, através de pesquisas na América Latina com base no ensino 
médio, protótipos curriculares para apoiar mudanças no modelo curricu-
lar implementado no Brasil. Em consonância com essa proposta, houve a 
publicação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(Parecer CNE/CEB nº 02/2012).

1 Mestranda do Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino da Universidade Estadual 
do Ceará. 

 E-mail: luciaedriana@hotmail.com.
2 Orientadora: Prof.ª Dr.ª do Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino da Universidade 

Estadual do Ceará. 
 E-mail: antonia.xerez@uece.br.
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Com base nessas orientações e com o apoio do Ministério da Educação 
(MEC) e da Secretaria do Estado do Ceará (SEDUC), desenvolveu-se a parce-
ria com o Instituto Aliança com o Adolescente (IA) para a elaboração de uma 
proposta denominada: Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas Sociais 
(NTPPS). Segundo o Instituto Aliança, O NTPPS é um programa de reorga-
nização curricular elaborado a partir da experiência do Com. Domínio Digital 
(CDD), na rede pública de ensino médio do Estado do Ceará.

De acordo com Soares (2017), o objetivo do NTPPS é provocar uma 
mudança nos processos de ensino-aprendizagem nas escolas a partir da 
criação de um componente curricular que promova o desenvolvimento de 
competências socioemocionais, utilizando a pesquisa como ferramenta 
pedagógica e estimulando o desenvolvimento de projetos de vida e de 
carreira.

A pesquisa em desenvolvimento aborda o tema da reorganização curri-
cular no ensino médio a partir da análise da experiência do NTPPS, programa 
adotado pelo governo do estado em algumas escolas desde 2012. Nossos 
objetivos incidem sobre as possibilidades de desvelar a proposta meto-
dológica e curricular do NTPPS. Para isso, percebemos a necessidade de 
relacionar os conceitos de currículo e competências socioemocionais con-
forme determinação de alguns vieses teóricos. Por fim, buscamos verificar 
os efetivos resultados obtidos pela inserção das competências socioemo-
cionais no currículo convencional das escolas.

Metodologia

Para a implementação do NTPPS, conforme Soares (2017), ocorreu a for-
mação bimestral de professores em 04 (quatro) encontros presenciais. Essa 
formação foi conduzida pelos facilitadores do Instituto Aliança, contando 
com a contribuição dos técnicos da SEDUC. Nesses encontros, os profes-
sores tinham a oportunidade de vivenciar as atividades que posteriormente 
seriam desenvolvidas com os alunos.

Após o primeiro ano de atuação direta dos facilitadores, o processo de 
formação e monitoramento são transferidos para os coordenadores esco-
lares que, por sua vez, também passam pela mesma formação. Para o 
desenvolvimento das atividades formativas, utiliza-se um material estrutu-
rado pelo Instituto Aliança. Trata-se dos cadernos do professor e do aluno 
que trazem textos, exercícios, vivências, os planos de aula e um encarte para 
orientar a construção do projeto de vida.
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O papel assumido pela metodologia da pesquisa em construção apresenta 
a importância e a necessidade da elaboração de uma análise da realidade 
que abriga a organização de um conceito de currículo escolar mediante as 
competências socioemocionais. Para subsidiar essa atividade de pesquisa, 
adotamos um referencial teórico que inclui, além de estudos clássicos sobre 
o tema, um conjunto de documentos elaborados pelo Instituto Aliança com 
o Adolescente (IA) e outros sistematizados pela Secretaria de Educação do 
Estado do Ceará (SEDUC); contamos também com a probabilidade de dia-
logar, através de entrevistas semiestruturadas, com técnicos dessas duas 
instituições, como também com gestores, professores e alunos que tenham 
vivenciado a experiência do NTPPS.

Desenvolvimento

Segundo Delors (2004), a educação é a utopia necessária que surge 
como via para um desenvolvimento humano mais harmonioso, capaz de 
fazer retroceder a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opres-
sões e as guerras. Dessa forma, ainda que muitas sejam as desilusões do 
progresso no plano econômico e social, defende não ser possível negligen-
ciar o caminho clássico para o crescimento que consistiria na conquista da 
ciência e da tecnologia, e nas suas implicações em termos de adaptação 
cultural e modernização das mentalidades.

De acordo com Saviani (1999), é possível a elaboração de uma teoria 
educacional capaz de contribuir no combate à marginalidade. No entanto, 
tal teoria deve ter como objetivo o estabelecimento de condições históricas 
favoráveis a um ensino de qualidade para as camadas populares e sua exe-
cução deve ser pensada para uma escola suscetível a mudanças, uma vez 
que se encontra inserida em um contexto social e histórico.

Freire (1987) expõe o termo da autodesvalia como sendo uma caracte-
rística dos segmentos das camadas populares, que se construiria a partir 
da introjeção do discurso dos segmentos mais abastados. Os menos des-
providos de recursos materiais, de tanto ouvirem que são incapazes, de que 
não sabem nada, de que são preguiçosos, não produzem em virtude de tudo 
isso. Para Freire, os mais pobres são marcados pela dependência emocio-
nal. Ao se convencerem de sua incapacidade, passam a se sentir como uma 
“coisa” que nada possui e que só existe na sua relação de dependência com 
aqueles que tudo podem ter.
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A relação entre educação e transformação social é conceitualmente com-
plexa, oscilando entre a extrema descrença no poder de intervenção social 
da educação ao profundo romantismo que lhe atribui poderes quase mági-
cos. Porém, conforme Coelho (1982), os educadores geralmente entendem 
a educação como uma prática essencialmente neutra, desligada das rela-
ções de poder e da dominação de classes. Para muitos, trata-se apenas de 
uma relação entre dois indivíduos, professor e aluno, voltada para o desen-
volvimento da sociedade.

Conforme Soares (2017), enquanto proposta pedagógica, o NTPPS 
busca desenvolver competências pessoais, sociais, produtivas e cognitivas, 
como: responsabilidade, colaboração, comunicação, criatividade, autocon-
trole, pensamento crítico, resolução de problemas, abertura ao novo entre 
outros. Além disso, trabalha a pesquisa como um meio privilegiado de con-
solidação dos conhecimentos, possibilitando uma relação crítica com a 
realidade a partir do questionamento reconstrutivo e da consequente busca 
da transformação.

Para Coelho (1982), os programas educacionais que apresentam muita 
ênfase nos métodos e nas técnicas de forma sutil escondem as relações 
concretamente existentes entre educação, classe social e poder. Por conta 
disso, acabam reduzindo os problemas da escola apenas aos seus aspec-
tos metodológicos e técnico-administrativos. Ao se ocultar a origem real da 
divisão das classes, a educação leva cada indivíduo a se sentir o principal 
responsável pela sua posição social. A condição social passa a ser apresen-
tada como o resultado acima de tudo dos talentos e do esforço de cada um, 
sendo silenciadas as interferências da divisão entre capital e trabalho.

Resultados e discussão

Dialogando com Soares (2017), questionamos a defesa de uma pos-
tura pedagógica que pensa um ensino médio diferente pautado em um 
currículo mais dinâmico e integrado, capaz de promover novas e significa-
tivas aprendizagens. Compreendemos que a função da escola é favorecer 
a disseminação do saber sistematizado, responsável pela socialização do 
conhecimento erudito, metódico e científico. “Se chamarmos isso de currí-
culo, poderemos então afirmar que é a partir do saber sistematizado que se 
estrutura o currículo da escola elementar” (SAVIANI, 2013, p. 14).

Observamos a ocorrência de um processo de fragmentação do currí-
culo na medida em que sua elaboração passa a ser orientada através de um 
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discurso que defende as vivências e os saberes cotidianos como os conteú-
dos verdadeiramente significativos. Consideramos que essa concepção de 
currículo acaba descaracterizando a função da escola.

Conforme Santos (2011), ainda que o cotidiano seja tomado como ponto 
de partida para desenvolver o trabalho educativo e a organização do currí-
culo, uma formação humana ampla exige ir além dos fenômenos cotidianos. 
Assim, entendemos, segundo Saviani (2013), que a atividade nuclear da 
escola é a transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado.

A pesquisa em desenvolvimento aborda o tema da reorganização 
curricular no ensino médio a partir da análise da experiência do NTPPS, pro-
grama adotado pelo governo do estado em algumas escolas desde 2012. 
Nossos objetivos incidem sobre as possibilidades de desvelar as nuances 
da proposta metodológica e curricular do NTPPS. Para isso, percebemos 
a necessidade de relacionar os conceitos de currículo e competências 
socioemocionais conforme determinação de alguns vieses teóricos. Por fim, 
buscamos verificar os efetivos resultados obtidos pela inserção das compe-
tências socioemocionais no currículo convencional das escolas.

Nesse sentido, Soares (2017) apresenta uma pesquisa de avaliação de 
impacto orientada pelo pesquisador Daniel Santos, com apoio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, na qual demonstra, através das 
competências desenvolvidas nas aulas de NTPPS, que os seguintes resulta-
dos foram obtidos: alunos mais focados, responsáveis e organizados.

No entanto, consideramos necessário um exame mais detalhado em 
torno dos instrumentais utilizados para realizar as avaliações dos resultados 
do NTPPS. Tais estudos buscam identificar e sistematizar elementos situa-
dos no campo da subjetividade. Assim, observando esse aspecto, torna-se 
ainda mais imperativo uma análise substancial dessas fontes de pesquisa, 
visando detectar indícios para entendermos com mais clareza o caráter e 
a verdadeira dimensão dos efeitos produzidos pelo NTPPS no âmbito da 
escola pública.

Considerações finais

A pretensão desta pesquisa é fazer uma avaliação institucional da pro-
posta pedagógica do NTPPS, rememorando o processo inicial de sua 
elaboração, o decurso de sua efetivação e o seu funcionamento até o pre-
sente momento. A intenção é identificar e discutir os efeitos do programa de 
reorganização curricular nas escolas cearenses que a este aderiram.
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A atividade de pesquisa se desenvolve com a perspectiva de identificar 
qual o lugar definido pelo NTPPS para os conteúdos tradicionais ou histó-
ricos, considerando sua relação com o desenvolvimento das competências 
socioemocionais. Tal ponderação decorre por consideramos fundamental 
a prioridade dos conteúdos para o desenvolvimento pleno do ensino. Além 
disso, o domínio dos conteúdos culturais permite às camadas populares 
construir uma prática política em defesa de seus interesses.

Destacamos o papel social da universidade para o desenvolvimento e 
a disseminação do conhecimento. As universidades em seus cursos de 
licenciatura têm a função de valorizar o pensamento reflexivo e formar o 
professor, cabendo a este zelar por sua competência técnica e seu com-
promisso político. Os professores universitários, principalmente aqueles que 
formam outros docentes, são os responsáveis por manter a característica 
essencial da instituição de conservar e valorizar os saberes acumulados 
pela humanidade.

Nessa perspectiva, combatemos críticas à formação propedêutica e 
departamentalizada dos professores formuladas para justificar dificuldades 
para implementação de mudanças do currículo de algumas escolas. Nesse 
sentido, questionamos a inexistência de uma política pública de formação 
continuada para o professor, de forma que este não fique à mercê de for-
mações proporcionadas por institutos privados ou com fins filantrópicos 
que geralmente representam programas ou tecnologias como o NTPPS ou 
outros de natureza similar.
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FORMAÇÃO HUMANA E PARA O TRABALHO:  
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

NOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO1

Jerciano Pinheiro Feijó2 | Adrihelly Silveira Nunes3

Introdução

No Brasil, historicamente, a Educação Profissional é vista como moda-
lidade de ensino voltada às classes subalternas, pois, desde os 
primórdios, ainda na Colônia, serve ao treinamento de trabalhadores 

para o exercício de uma atividade laboral, opondo-se à formação oferecida 
aos filhos das classes abastadas, que sempre viram no trabalho manual 
atividade inferior.

Essa herança ideológica pejorativa já existia quando Nilo Peçanha ins-
tituiu os Liceus de Artes e Ofícios direcionados aos pobres e desvalidos, 
por via do Decreto 7.566/1909. Na justificativa desse dispositivo legal, o 
Presidente lembra que o objetivo é prover uma formação adequada aos 
“cidadãos desprovidos ou desfavorecidos da fortuna”, combater a criminali-
dade e torná-los úteis ao país.4

Nos anos 1940, com o surgimento do Sistema S e a transformação dos 
liceus de artes e ofícios em escolas técnicas federais com foco na oferta de 
formação técnica para indústria/urbana e as escolas agrotécnicas federais, 
que objetivavam a formação em nível técnico para o campo, tem curso um 
novo caráter, de qualificação/treinamento de força de trabalho.

1 Pesquisa desenvolvida no IFCE Campus Caucaia, no âmbito do PIBICJr.
2 Professor do Instituto Federal do Ceará – IFCE Campus Caucaia. 
 E-mail: jerciano@hotmail.com;
3 Estudante do Curso Técnico Integrado de Matalurgia do Instituto Federal do Ceará – IFCE Campus 

Caucaia. 
 E-mail: adrihelly_nns@hotmail.com 
4 Ver: http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapriedu.html
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Nos anos de 1970, durante o ‘Milagre Econômico’ da ditadura civil-mili-
tar, pautado no acelerado desenvolvimento do parque industrial, gerador 
de grande quantidade de capital, quando o “slogan” era: “Primeiro é preciso 
fazer o bolo crescer para depois dividi-lo”5; a Lei 5.692/71 pretendia tornar 
todas as escolas em técnico-profissionalizantes, de forma a estabelecer, o 
à época denominado 2º grau, como uma etapa do processo formativo em 
que, obrigatoriamente, o estudante iria se formar em uma profissão.

Esse período foi marcado, no campo da Educação, pela introdução da 
Teoria do Capital Humano, cuja ideologia defende a noção de que, quanto 
maior quantidade de conhecimento e capacidade de produção tiver o traba-
lhador, mais valiosa é sua força de trabalho, portanto, poderá melhorar sua 
condição material.

Nessa fase, há uma expansão da rede federal de ensino, surgindo, ao final 
dos anos de 1970, os primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica 
– CEFET’s6, cujas responsabilidades, então, ampliavam-se, passando a ofer-
tar, além do Ensino Médio Técnico Profissionalizante, cursos superiores e de 
pós-graduação.

Os anos de 1980, marcados por grave crise econômica e social, leva à 
estagnação da oferta de Educação profissionalizante e isto se acentua no 
período do Governo Fernando Henrique Cardoso que, mesmo alcançando 
a estabilidade econômica, incentivou a iniciativa privada e o Sistema S à 
qualificação/formação de trabalhadores, enfraquecendo a Rede Federal de 
Ensino Profissional em recursos e obrigações, de maneira a separar o ensino 
propedêutico do profissional.

Este panorama mudou significativamente com o advento do governo 
Lula. Em 2003, iniciam-se debates no campo da Educação profissional que 
culminam com a revogação do Decreto 2.208/97 e sua substituição pelo 
5.154/04, reestabelecendo o Ensino profissional integrado. A Lei 11.195/05 
instituiu uma Rede Federal de Ensino, criando os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, com base nos CEFET’s, concedeu-lhes nova 
diretriz legal, dando-lhes autonomia administrativa e financeira, permitindo 

5 Frase atribuída ao Ministro da Fazendo do governo Médici. Ver: http://www1.folha.uol.com.br/fol-
ha/treinamento/hotsites/ai5/ personas/ delfimNetto.html

6 Por meio da Lei n. 6.545 de 30 de junho de 1978, as Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, transformaram-se em Centros Federais de Educação Tecnológica, os 
CEFET’s, autorizados a ofertar cursos de nível superior e pós-graduação.
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que ofertassem cursos em todas as modalidades e níveis de ensino, priori-
zando a Educação profissional de nível médio técnico.

Que tipo de ideologia educacional, porém, norteou essa expansão? Para 
quem servia o crescimento da rede de Educação profissional e tecnológica? 
Talvez essas perguntas tivessem respostas no Decreto 5.154/04, mas, 
como apontam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), aquela foi a lei possível 
no contexto em que ela se desenvolveu.

A formação humana, como prática educativa, era uma possibilidade, mas 
não necessariamente seria a regra da expansão pois, de um lado, existia a 
pressão do mercado que objetivava a formação/qualificação de trabalhado-
res e, de outro, educadores que pretendiam a formação humana. Enquanto 
os primeiros buscavam bons profissionais alinhados ao desenvolvimento 
do capital, estes queriam seres humanos com sólida e ampla formação cul-
tural e social.

Nossa participação nesse debate começou em 2013, quando iniciamos 
o projeto de pesquisa intitulado “A Influência do Ensino de Sociologia em 
Cursos Profissionalizantes de Nível Médio como Fator de Formação para 
Emancipação”; desenvolvido no Campus Iguatu, do Instituto Federal de 
Educação do Ceará. Naquele momento, a pergunta que nos orientava se 
relacionava às disciplinas de Ciências Humanas e Sociais, principalmente 
Sociologia e História: como poderiam contribuir para uma formação eman-
cipadora num contexto de grande pressão para que os jovens adentrassem 
o mais rapidamente possível o mercado de trabalho?

No Campus Caucaia esta realidade aparece ainda mais latente, posto que 
de um lado, pelo que apontam os questionários socioeconômicos aplicados 
aos estudantes, percebemos a carência e a busca pela elevação cultural e 
social e de outro a pressão exercida pela indústria - visto que Caucaia e São 
Gonçalo do Amarante tornaram-se a nova fronteira industrial do Estado, em 
função do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e da Zona de 
Processamento de Exportações (ZPE) -, que exige força de trabalho qualifi-
cada e adestrada à suas necessidades imediatas.

Diante disso o problema/desafio que surge neste campus do IFCE, facil-
mente pode ser identificado em outros espalhados no Estado do Ceará e do 
Brasil: A formação humana ou a preparação para o trabalho deve ser o foco 
central da ação dos Institutos Federais de Educação.

A importância desse estudo consiste em poder apontar um cami-
nho ou uma diretriz que traga o melhor desenvolvimento para os jovens 
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que procuram os Institutos, para os profissionais que ali atuam e para a 
sociedade como um todo, posto estar diretamente relacionado ao desenvol-
vimento da cidade, do Estado e do País.

Indo além, esse estudo se articula com outros realizados no próprio IFCE, 
na Universidade Federal do Ceará e no IFRN, através de grupos de pesquisa 
que voltam seu olhar para a dinâmica da Educação Profissional, tornando-o 
ainda mais necessário para ampliar as possibilidades desta modalidade de 
ensino como contribuidora no desenvolvimento social dos jovens que nela 
se inserem.

Metodologia (ou materiais e métodos)

É necessário começar afirmando nosso lócus de pesquisa: o Campus 
Caucaia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). Este alerta faz-se necessário diante do exposto na apresentação 
desta pesquisa, a expansão da rede federal de ensino, que trouxe desafios 
ainda gigantescos para todos que neles estão inseridos.

Com CANÁRIO (1996), analisamos o campus numa perspectiva sistê-
mica, observando-o a partir da sua rede de relações, em que foi possível 
verificar os domínios mais restritos e internos e as interações em níveis 
mais amplos, olhando a estrutura administrativa e as esferas de poder inter-
nas exercidas entre estudantes.

Na primeira parte da pesquisa, estritamente teórica, analisamos os docu-
mentos que orientam e determinam o funcionamento do Instituto Federal 
do Ceará, como o Regimento Interno e Estatuto, o Regimento Interno do 
campus, os projetos político-pedagógicos de cada curso de ensino médio 
integrado. Na segunda parte/tempo do estudo efetivamos entrevistas com 
estudantes, servidores técnico-administrativos, gestores e docentes.

Neste momento apresentamos resultados parciais a respeito de nossas 
análise teóricas.

Desenvolvimento

No Brasil durante os anos de 1980, quando aflorou espaço para distintas 
propostas educacionais, no debate em torno de uma nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, apareceu a defesa pelo grupo que gravita ao 



291
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

redor do Filósofo Dermeval Saviani, de implantação de uma ‘escola politéc-
nica’ no País.

Como assinala Rodrigues (1998, p. 34-35)

Pode-se atribuir a Dermeval Saviani o papel de desencadeador 
do debate atual sobre a politecnia no Brasil, a partir da sua atua-
ção no curso de Doutorado da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – PUC/SP. [...] Com a promulgação da Constituição 
em 1988, abriu-se o período de debates acerca das chamadas 
leis complementares, que necessariamente decorriam da nova 
Carta. Com isso, a discussão em torno da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) irrompeu no Brasil levando 
consigo o debate da politecnia. Mais uma vez, coube ao professor 
Dermeval Saviani a iniciativa de produzir um texto que, como diz 
o próprio autor, é ‘um início de conversa’ para a formulação da 
nova LDB, onde se destacam os conceitos de desenvolvimento 
omnilateral e politecnia.

Ainda no início dos anos de 1980, Saviani (1989, 2003) liderou e orientou 
uma série de estudos sobre a Educação nacional, pautando esses trabalhos 
em uma proposta - emancipação humana - no que ele mesmo chama de 
politecnia. Essa proposta de escola contrapunha-se ao perfil adotado pela 
ditadura civil, militar desde 1970, alicerçada na visão de Theodore Schultz 
(apud ARAPIRACA, 1979) denominada de Teoria do Capital Humano, implan-
tado no Brasil sob a orientação da United States Agency for International 
Development – USAID, por via dos acordos MEC-USAID.

Dessa maneira, após a derrocada do regime civil militar e no âmbito da 
elaboração da Carta Magna de 1988, que delegou a leis complementares 
a legislação para Educação no país, Saviani (1989), com origem no texto 
‘Sobre a Concepção de Politecnia’, exibe uma proposta para a escola, suge-
rindo sob quais princípios deveria se constituir a nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.

Frigotto (1988) – talvez o mais próximo entre os interlocutores de Saviani 
-, corroborando o pensamento do Filosofo paulista, proferiu aula inaugural 
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV, e explicou que, 
naquele momento histórico, 
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[..] a escola que estamos inaugurando sinaliza claramente que 
não nos conformamos com a sociedade excludente e a escola 
excludente e que acreditamos que dentro da velha estrutura é 
possível arrancar um novo possível histórico. Isso, de imediato, 
nos indica que esta iniciativa só terá consequência efetiva se se 
fundar numa luta mais ampla, institucional e social, que se trava 
no plano da estrutura político, social, econômica, cultural e ética 
da nossa sociedade (FRIGOTTO, 1988, p. 436).

Saviani (2007), busca apresentar um paradigma para a formação da 
classe trabalhadora, neste momento histórico e no Brasil, focada no Ensino 
Médio. Isso significa que uma escola fundada no politecnismo tem por prin-
cípio a aliança entre o trabalho manual e o intelectual e deverá ocorrer numa 
fase educativa posterior à Educação Elementar.

No Ensino Médio, é necessário ir além do domínio dos conhecimentos 
básicos e gerais que se originam e, ao mesmo tempo, estabeleceu o pro-
cesso produtivo, nesta fase do processo escolar,

[...] a ciência, potência espiritual, se converte em potência mate-
rial no processo de produção. Tal explicitação deve envolver o 
domínio não apenas teórico, mas também prático sobre o modo 
como o saber se articula com o processo produtivo. (SAVIANI, 
2007, p. 160).

De efeito, a politecnia passa a ser imperativo como projeto para o Ensino 
Médio, por quanto não se deve apenas ensinar os jovens a exercerem uma 
atividade laboral, adentrar uma profissão, reduzindo a escola a um espaço 
de treinamento do setor produtivo. Impõe-se propiciar aos estudantes o 
domínio dos conhecimentos científicos nos distintos ramos da produção 
material, incentivando-os o desenvolvimento de outros saberes, sendo 
capazes de tanto realizar como planejar e desenvolver novos processos.

Por isso, esse projeto se diferencia do da escola profissionalizante, 
instrumentalizadora, adestradora. Para Saviani (2007), o projeto de uma 
escola de Ensino Médio politécnica aproxima-se da escola ativa, criadora 
de autonomia, mas, ao mesmo tempo, ‘desinteressada’, pois não leva à 
profissionalização, mas ao domínio do processo produtivo, ao seu desen-
volvimento e expansão.
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Conforme Dore Soares (2000), ao longo do século XX, não foram pou-
cos os momentos de aprofundamento da exploração da força de trabalho. 
Isso ocorre por meio de uma transformação constante nas técnicas de 
produção, nas tecnologias de transporte, comunicações, comércio, nos sis-
temas de marketing e distribuição dos produtos, exigindo que o trabalhador 
ao mesmo tempo em que se submete às determinações impostas pelas 
mudanças no mundo do trabalho adapta-se constantemente ao mercado, 
para poder vender sua força de trabalho.

Schultz (apud ARAPIRACA, 1979) argumenta que essa capacidade é pro-
priedade da pessoa, cuja posse desse saber, habilidade ou capacidade, lhe 
garante poder de ascensão social e mudança da situação de detentor de 
força de trabalho igualada à condição de capital, já que o trabalho qualifi-
cado, sendo um meio de produção desenvolvido pela escola, é um jeito novo 
de capital, não previsto nessa medida pela Economia clássica.

A Teoria do Capital Humano alarga o conceito de capital e enaltece a 
individualidade, defendendo a ideia de ascensão social, não levando em 
consideração as bases materiais da existência do homem, muito menos 
reconhecendo a luta de classes. Para justificar a necessidade do desen-
volvimento pessoal, soma-se à Teoria do Capital Humano a ideologia da 
meritocracia. Aqui, ocorre uma transferência de valores morais da classe 
dominante para a camada trabalhadora, transportando a ideologia de que 
o mérito pessoal, as capacidades individuais, aplicadas ao esforço contínuo 
e sistemático, adquiridos por meio da formação escolar, serão capazes de 
render maiores salários, levando-o a uma condição social privilegiada.

Arapiraca (1979, p. 20-21) aponta que

A um nível individual o trabalhador é levado a acreditar que a 
escola é a via do seu acesso às classes dominantes. Essa crença 
pressupõe que ele tenha aceito os valores veiculados e disse-
minados na sociedade capitalista, através de todos os meios 
disponíveis: a escola, os meios de comunicação de massa, as 
artes etc.

O processo educativo compreendido como relação social, ocorre desde 
os primórdios da humanidade se desenvolve, como tudo o mais, dentro da 
lógica da luta de classes. Na atualidade, para os ideólogos da Teoria do Capital 
Humano, a formação/qualificação do trabalhador - realizada como parte do 
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processo educativo -, é considerada como instrumento de desenvolvimento 
econômico, e é por seu intermédio que se pode reduzir as diferenças sociais 
entre as pessoas. Desenvolvida por meio do Estado capitalista e das gran-
des empresas que controlam o sistema escolar.

Para Arrais Neto e Cruz (2011, p. 296)

A relação entre trabalho e educação deve ser entendida a partir 
de sua tessitura das relações sociais, de modo a apreender as 
suas repercussões na educação profissional brasileira, particu-
larmente na qualificação dos trabalhadores.

Por isso, a escola na sociedade capitalista reproduz a necessidade de 
acumulação de capital. Como há uma relação de dominação, existe também 
o interesse da classe dominante em tornar o ensino sempre desigual. De 
modo geral, a escola no capitalismo exerce a função de gerar força de tra-
balho para o mercado de trabalho e de legitimar as desigualdades de classe.

Assim, a competição que serve de pressuposto à meritocracia é meio 
para a reprodução do próprio sistema, pois aumenta a produtividade na 
mesma proporção que acentua as desigualdades sociais e a exploração do 
homem sobre o homem.

A escola prepara e qualifica para o trabalho, aumenta e melhora a capa-
cidade da pessoa produzir, ensejando vantagens econômicas ao capitalista. 
A escola também é responsável por gerar a tecnologia. O trabalhador se 
compromete no aperfeiçoamento de novas máquinas e equipamentos, 
aumentando ainda mais o nível de exploração sobre si. Por isso,

O interesse do capital pela educação dos trabalhadores se 
explicaria pela mudança do paradigma produtivo que exigiria a 
substituição de uma formação pautada na qualificação especí-
fica por outra fundada na qualificação geral. Essa mudança de 
paradigma educacional visaria, antes de tudo, à formação de 
competências mais apropriadas ao moderno modelo técnico-or-
ganizacional, visando à empregabilidade do trabalhador. (SALES, 
2010, s/p).

Assim, apoiando-se na Teoria do Capital Humano, que reproduz a ideologia 
da meritocracia, pretende-se retirar o foco das condições de aprendizagem 
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expressas aos estudantes e educadores, para fazer com que cada um passe 
a acreditar no mérito individual.

Essa proposta dualista de escola na qual, para a classe trabalhadora, é 
meramente instrumentalizante, visa à reprodução contínua de todo o sis-
tema capitalista, contrapondo-se ao que pretende a formação humana/
politécnica. Se, por um lado, a Teoria do Capital Humano se alicerça na meri-
tocracia e produz maior alienação do trabalhador em relação ao fruto de seu 
trabalho, o que pretende a politecnia é exatamente a desalienação, a eman-
cipação humana ante a exploração da sociedade capitalista.

Resultados e discussão

O ensino técnico no Brasil foi por muito tempo considerado como oposto 
do ensino propedêutico padrão. Enquanto um ensina os conhecimentos 
necessários para ingressar em uma faculdade e, através do ensino superior, 
entrar no mercado de trabalho, a premissa do ensino técnico é lançar o aluno 
no mercado de trabalho mais cedo, sacrificando no processo conhecimen-
tos básicos na formação não só do estudante, mas também do ser humano. 
Esse ponto de vista dualista que data desde os primórdios do país é um dos 
motivos pelo qual a desigualdade é um problema tão grande atualmente.

Um modo que foi pensado para reduzir essa dualidade foi a politecnia. 
Esse termo consiste no conceito de se ensinar os conhecimentos teóricos, 
da base propedêutica; os conhecimentos práticos, geralmente associados 
com a área profissional; e também treinar o corpo do estudante através de 
exercícios físicos. É perceptível que a intenção do ensino politécnico não é 
criar operários ou manter a hierarquia entre a teoria e a prática, mas sim 
criar seres humanos capazes de viver em uma sociedade mais igualitária. 
Para criar uma sociedade unificada em que a igualdade e o respeito sejam 
uma verdade concreta e não apenas um sonho distante, é necessário mudar 
as pessoas primeiro. E o melhor jeito de fazer isso é mudando a escola.

Atualmente o ensino técnico já pode ser encontrado em modalidades 
integradas na qual o aluno pode experimentar um pouco da politecnia por 
tanto aprender uma profissão e estar preparado para o mercado de trabalho 
quanto receber uma educação propedêutica de qualidade que possibilite ao 
estudante seguir uma universidade caso assim o queira.
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Considerações finais

Verificamos que o ensino técnico foi responsável por grande parte da 
desigualdade da atualidade e que a reproduz, então como o ensino técnico 
pode trabalhar para diminuir a desigualdade? O ensino técnico sozinho, 
realmente contribui com essa dualidade. O segredo está novamente na poli-
tecnia. Ela por si mesma, apesar de presente em poucas escolas, já ajuda 
a diminuir a desigualdade, mas para erradicá-la de vez é necessário ser um 
pouco mais radical. Com um tipo de escola unificada e despretensiosa, com 
isso busca-se afirmar uma escola que ofereça ensino politécnico para todos, 
e que seja um mesmo tipo de instituição para todos os jovens, do mais rico 
ao mais pobre, e que não tenha determinações para o futuro profissional 
destes, deixando-os livres para escolher o que e como querem trabalhar no 
futuro. Assim, com todos experimentando a teoria e a prática, não haverá 
diferenciação entre as duas e elas serão percebidas como sempre deveriam 
ter sido, não como opostos, mas sim como complementares.
Palavras-chave: Educação Profissional, Formação Humana, Formação para 
o Trabalho



297
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

ARAPIRACA, J. O. A USAID e a Educação Brasileira: um estudo a partir de uma 
abordagem crítica da Teoria do Capital humano. Rio de Janeiro: FGV, 1979. 
(Dissertação de Mestrado).

ARRAIS NETO, Eneas; CRUZ, Keyla de Sousa Lima. As interfaces da qualificação 
do trabalhador brasileiro no contexto da mundialização do capital. In Revista 
Labor. N.º 06 Vol. 01 2011. Disponível em: http://www.revistalabor.ufc.br/artigos3.
php - acessado em 10/10/2014.

BARROSO, J. (org). O estudo da escola. Porto-Portugal: Porto Editora, 1996.

BOURDIEU, Pierre. A reprodução. Elementos para uma teoria do sistema de 
ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975.

CANÁRIO, R. Os estudos sobre a escola: problemas e perspectivas. In: BARROSO, 
J. (org). estudo da escola. Porto-Portugal: Porto Editora, 1996

DORE SOARES, R. Gramsci, o Estado e a escola. Ijuí: Unijuí, 2000.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (orgs). Ensino Médio 
Integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Formação profissional no 2º grau: em busca do horizonte 
da Educação Politécnica. In: Cadernos de Saúde Pública, vol.4, n.4, Rio de Janeiro, 
1988. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
S0102311X1988000400012&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>, acessado em junho de 
2016.

GONDIM, Linda Maria de Pontes (org.) (1999). Pesquisa em Ciências Sociais: o 
projeto da dissertação de mestrado. Fortaleza: EUFC.

KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da Fábrica. As relações de produção e a 
educação do trabalhador. São Paulo: Cortez, 1989.



298
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

MAFRA, Leila de A. A sociologia dos estabelecimentos escolares. Passado e 
presente de um campo de pesquisa em construção. In: ZAGO, Nadir; CARVALHO, 
Marília P. de; VILELA, Rita Amélia T. Itinerários de pesquisa: perspectivas qualitati-
vas em sociologia da educação. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011.

MAZZOTTI, Alda J. A. Impacto da pesquisa educacional sobre as práticas escola-
res. In: ZAGO, Nadir; CARVALHO, Marília P. de; VILELA, Rita Amélia T. Itinerários de 
pesquisa: perspectivas qualitativas em sociologia da educação. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2011.

MÉSZÁROS, István. Educação para Além do Capital. Tradução Isa Tavares. 2 ed. 
São Paulo: Boitempo, 2008. (Coleção Mundo do Trabalho)

NÓVOA, A. (org) As organizações escolares em análise. Lisboa-Portugual: Dom 
Quixote, 1992.

RODRIGUES, José. A Educação politécnica no Brasil. Niterói: Editora UFF, 1998.

SALES, Francisco J. L. Mudanças no mundo do trabalho e o novo discruso peda-
gógico do capital. In: Revista Labor, nº 3. Vol. 1, 2010. Disponível em: <http://www.
revistalabor.ufc.br/Artigo/volume3/mundo_do_trabalho.pdf>, acessado em jun de 
2015.

SAVIANI, Demerval. Sobre a concepção de politecnia. Rio de Janeiro: Fundação 
Oswaldo Cruz, 1989.

___________. O choque teórico da politecnia. Trabalho, Educação e Saúde, v. 1, n. 1, 
p. 131-152, mar. 2003.

___________. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. In: 
Revista Brasileira de Educação, v.12, n.34, p. 152-165, 2007.



299
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

ELEMENTOS DA GESTÃO AMBIENTAL DE 
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Guilherme Silva Nascimento1 | Christiane Luci Bezerra Alves2

José Alex do Nascimento Bento3 | Adriana Correia Lima Franca4 
Valéria Feitosa Pinheiro5

Introdução

A agricultura brasileira experimenta seu processo de modernização a 
partir de meados da década de 1960, com novos objetivos e formas de 
exploração agrícola, causando profundas transformações no espaço 

rural. Essa moderna agricultura culminou em uma mudança na base téc-
nica dos meios de produção, passando de um processo produtivo que usa 
técnicas rudimentares para um intensivo e mecanizado, que não respeita as 
limitações do solo e do meio ambiente (BALSAN, 2006).

Nesse cenário, a produção agrícola buscou reestruturar-se a fim de 
aumentar sua produtividade, sem ponderar a importância dos os recursos 
naturais e suas limitações, tendo como alvo obter o maior e mais rápido 
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retorno possível. Como consequência, constata-se a aceleração da degra-
dação da capacidade produtiva do solo e desequilíbrios no ecossistema. Por 
sua vez, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, discute-se a preocu-
pação com o manejo, a conservação e a recuperação dos recursos naturais. 
Os impactos causados sobre a natureza e o aumento da degradação do 
meio ambiente evidenciam a necessidade de sua preservação e recupera-
ção, a partir de práticas racionais sustentáveis de produção (BALSAN, 2006).

O surgimento de alternativas ecológicas se torna uma questão emergen-
cial buscando quebrar paradigmas, intitulando perspectivas de padrão de 
consumo que estejam coligadas às práticas socioambientais sustentáveis, 
para que estas possam disseminar a produção de alimentos com qualidade 
diferenciada, que não exceda a capacidade disponível dos recursos (FERET; 
DOUGUET, 2001).

Aos agricultores familiares se colocaram, portanto, um conjunto de novos 
desafios, dentre esses, a concepção de pertencerem às políticas públicas de 
incentivo a modernização, principalmente pela incapacidade de incorporar 
os pacotes tecnológicos aos seus baixos recursos de produção. Ademais, 
sua sobrevivência no livre mercado de produtos agrícolas enfrenta sérios 
riscos, em um novo quadro global, com concorrência desigual, em que os 
mesmos se apresentam dependentes cada vez mais de empresas fornece-
doras de insumos.

As transformações em curso colocaram, portanto, novas demandas 
sociais e o desafio de uma política agrícola que englobe os diferentes seg-
mentos sociais do campo, particularmente a pequena produção rural e a 
agricultura de origem familiar. Nesse cenário, em meio ao curso de uma 
agricultura familiar que resiste e será alvo de políticas públicas direcionadas, 
principalmente a partir dos anos 2000, a agroecologia vem se consolidando 
como um sistema de produção alternativo, uma opção para uma agricultura 
sustentável, que concilie respeito ao meio ambiente e promoção do desen-
volvimento social.

Vale destacar que, considerando a necessidade de sustentabilidade dos 
sistemas agroecológicos, as feiras agroecológicas emergem como uma 
alternativa (muitas vezes a única) para que os agricultores familiares possam 
comercializar seus produtos. Sendo, essencialmente, espaços estabeleci-
dos para a comercialização semanal de alimentos produzidos sem o uso 
de agrotóxicos diretamente aos consumidores, usando práticas agrícolas, 
sob a luz dos princípios da agroecologia, a serem implantadas na produção 
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e comercialização de alimentos, produzidos com base no trabalho familiar 
(SANTOS, 2010).

No município de Crato, tem se constatado a multiplicação de feiras agroe-
cológicas, a maioria sob assistência de organizações não governamentais 
de atuação local. Considerando a importância desses movimentos que 
contribuem para a resistência da agricultura familiar, a pesquisa proposta 
procura identificar elementos da gestão ambiental de produtores agroeco-
lógicos que atuam em feiras do município do Crato – Ce, na perspectiva de 
identificar padrões de boas práticas ambientais por parte dos agricultores 
que comercializam nestas feiras.

Metodologia (ou materiais e métodos)

A metodologia utilizada apresenta caráter exploratório-descritivo. Um 
levantamento bibliográfico e documental foi executado para a caracteriza-
ção teórica sobre práticas agroecológicas e consumo de orgânicos. A base 
analítica foi constituída a partir de uma pesquisa de campo, com questio-
nário pré-elaborado, aplicado a uma população de 27 trabalhadores rurais/
feirantes, que atuam nas feiras agroecológicas realizadas semanalmente 
no município do Crato-Ce. O artigo está organizado da seguinte maneira. 
A segunda seção descreve o fenômeno da modernização da agricultura e a 
importância da agroecologia. Os principais resultados são apresentados na 
terceira seção, e por fim, as considerações finais são discutidas na quarta 
seção seguida das referências bibliográficas.

Desenvolvimento

O processo de modernização da agricultura nos países desenvolvidos 
ocorreu em fins do século XIX e início do século XX, com adoção de proce-
dimentos tecnológicos baseados na mecanização, aprimoramento genético 
da produção e dos processos produtivos (MAZOYER; ROUDART, 2010). Com 
o fim da segunda Guerra Mundial, diversas empresas multinacionais, que 
atuavam em vários ramos da indústria química interessadas em se desfazer 
do vasto estoque de matéria prima utilizada na fabricação de armas nuclea-
res, passaram a utilizá-los na fabricação de agrotóxicos e fertilizantes, e 
intencionalmente impulsionaram o seu consumo como insumos agrícolas. 
Essa nova tecnologia, posteriormente, será aplicada no desenvolvimento de 
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sementes de alta produtividade e insumos produtivos, o que em sequência 
viria ser chamado de Revolução Verde (ROSA, 1998).

A lógica moderna da estrutura agrícola alinha-se apenas a questões polí-
tico-econômicas, as quais não respondem às solicitações sociais no campo, 
reduzindo cada vez mais a participação da pequena agricultura, motivada 
pela lógica cooperativista ou associativista. Apesar de ter proporcionado 
à agricultura brasileira um amplo dinamismo nos seus componentes 
estruturais, apresentando o sucesso esperado nos quesitos produção e pro-
dutividade, esse modelo aumentou ainda mais a concentração de riqueza 
e as desigualdades distributivas na propriedade e na renda, além de dese-
quilíbrios ecológicos (SCHNEIDER; ESCHER, 2011; ASSIS; ROMEIRO, 2002; 
RICARDIO, 2011).

A agricultura orgânica parte de um pressuposto no qual o processo de 
fertilidade se dá necessariamente pela quantidade de matéria orgânica 
existente no solo, com o acréscimo de elementos naturais para melhorar 
o desenvolvimento produtivo. Durante seu período de evolução, o sistema 
orgânico de produção vem englobando diversos conceitos, mais conhecidos 
como: “ecológico, natural, sustentável, regenerativo, biológico, agroecológico 
e permacultura”. Todos esses processos orgânicos de produção exploram 
o meio agrícola de forma ecologicamente adequada (ORMOND et al., 2002).

Segundo Altieri (2004, p.12), a agroecologia foi difundida como sendo um 
padrão técnico agronômico “capaz de orientar as diferentes estratégias de 
desenvolvimento rural sustentável, avaliando as potencialidades dos siste-
mas agrícolas através de uma perspectiva social, econômica e ecológica”. 
Sustenta, portanto, o enfoque ecológico de manutenção da atividade agrí-
cola com o mínimo de impactos ambientais possíveis.

Segundo Ricardio (2011), a agroecologia é uma das alternativas capazes 
de combater a degradação ambiental e a pobreza decorrentes da má dis-
tribuição de renda, e ser posta sobre a agricultura familiar como forma de 
reverter as barreiras sócio produtivas, produzindo, ao lado da pluriatividade, 
um modelo eficiente de produção sustentável. A agroecologia está ligada ao 
reconhecimento do saber produtivo tradicional do agricultor e à conserva-
ção ambiental, mas também é um mecanismo de combate à pobreza rural.

A dinâmica produtiva da agricultura sustentável é, sem dúvida, um pode-
roso instrumento de visualização e viabilização da agroecologia como área 
de conhecimento e como prática produtiva, implantando modelos produti-
vos racionais ecológicos adaptados aos moldes camponeses de produção. 
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De acordo com a concepção agroecológica, essas racionalidades mani-
festam estratégias de produção econômica e reprodução socioambiental, 
decorrentes da capacidade do produtor rural em ajustar o ecossistema em 
que vivem e o ambiente em que produzem (PETERSEN; VON DER WEID; 
FERNANDES, 2009; ALTIERI, 2004).

Resultados e discussão

Gestão ambiental da propriedade de produtores agroecologicos do 
municipio do Crato-CE

Quanto ao manejo, que corresponde ao conjunto de ações integradas que 
ajudam a minimizar os desequilíbrios ambientais, observou-se que 52% afir-
mam não realizar práticas de desmatamento, todavia, 56% dos agricultores 
utilizam práticas bastante predatórias no preparo do solo, como realização 
de queimadas. Essa prática provoca a perda da fertilidade do solo, poluição 
atmosférica e descaracterização de paisagem.

Relativo a técnicas de conservação da área de plantio, a pesquisa aponta 
que 84% dos produtores não fazem reflorestamento, indicando também 
limitada preservação de matas ciliares, onde 72% afirmam não realizar tal 
prática. Constata-se, portanto, que não fica evidenciado o conhecimento 
sobre sua importância para o equilíbrio da natureza, isto é, a reordenação 
natural do ciclo de vida. Esta ausência de gerenciamento ambiental pode 
ser ocasionada pela falta de conhecimento sobre as tecnologias disponí-
veis para facilitar esse processo, que na prática são pouco divulgadas, revela 
também a carência de assistência técnica especializada para orientar as 
famílias de produtores.

Dos agricultores entrevistados, 80% não cultivam área de pastagens, 
enquanto 20% cultivam entre 5 e 10 hectares.

No que diz respeito às intervenções que viabilizam a produção, 88% dos 
agricultores exercitam rotação e combinação de culturas (consorciadas), 
haja vista que as unidades de produção são minifúndios, sendo um aspecto 
positivo no sistema de produção, uma vez que essa técnica mantém da 
melhor forma possível as características físicas, químicas e biológicas do 
solo.

O preparo da terra é na sua totalidade manual, utilizando estrume, como 
afirmam 88% dos agricultores. Esse material contém grandes quantidades 
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de nitrogênio, fósforo e potássio essenciais para a recuperação do solo. 
Essa é também uma das técnicas mais acessíveis para os pequenos produ-
tores rurais em razão do estrume estar disponível nas propriedades rurais 
mais próximas, o que justifica a presença abundante do material. A adu-
bação verde é importante para que as folhagens se misturem ao solo e 
naturalmente ocorra adubação, proporcionando, ao produtor, a produção de 
matéria orgânica diretamente na área de cultivo. No entanto, essa prática é 
reduzida entre os produtores pesquisados.

Observou-se que 92% dos agricultores não utilizam compostagem e/ou 
biofertilizante. Cabe destacar que essa técnica é essencial para o solo na 
melhoria de sua estrutura e fertilidade. Ademais, a proteção que a maté-
ria orgânica proporciona ao solo contra a degradação e a redução do lixo 
depositado em espaços incorretos, pelo uso dos resíduos orgânicos para 
compostagem, colabora para melhoria das condições ambientais e da 
saúde da população.

Quanto à origem das sementes melhoradas, a maioria é de origem pró-
pria. Para o cultivo, não se utilizam fertilizantes químicos e, basicamente, 8% 
dos agricultores utilizam técnicas de controle de pragas, enquanto 92% não 
as adotam.

A pesquisa se conclui questionando estes produtores sobre o aprovei-
tamento de resíduos inorgânicos, onde 80% destes afirmaram reutilizar tais 
resíduos, os mais citados foram: sacos plásticos, garrafas de plástico e vidro. 
De forma geral, a produção ainda mantém antigas técnicas predatórias, que 
revelam um nível de consciência ambiental limitado.

Considerações finais

Neste trabalho procurou-se apresentar informações e características 
sobre a presença de práticas agroecológicas, de modo empírico, em agri-
cultores familiares que trabalham em feiras agroecológicas no município de 
Crato-CE.

A partir desta pesquisa, pode-se constatar que há uma limitação dos 
agricultores tanto na utilização de técnicas inovadoras, quanto daquelas 
que garantam uma produção ambientalmente correta. Constata-se, por-
tanto, que um número expressivo de agricultores utiliza práticas bastante 
predatórias no preparo do solo, como realização de queimadas e práticas de 
desmatamento. Quanto às técnicas de conservação da área de plantio, fazem 
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limitadamente preservação de matas ciliares e reflorestamento. No que diz 
respeito às intervenções que viabilizam a produção, número expressivo de 
agricultores exercita rotação e combinação de culturas (consorciadas). O 
preparo da terra é na sua totalidade manual, com utilização de estrume, e 
grande parte não faz utilização de compostagem e/ou biofertilizante, man-
tendo um baixo nível de adubação verde. Para o cultivo, não se utilizam 
fertilizantes químicos e, basicamente, não são utilizadas técnicas de con-
trole de pragas. De forma geral, a produção ainda mantém antigas técnicas 
predatórias, que revelam um nível de consciência ambiental limitado.

Diante dessas experiências e exemplos citados ao longo da pesquisa, 
espera-se que diagnósticos dessa natureza possam servir para sensibilizar 
agências, empresas, empreendimento do terceiro setor e órgãos públicos, 
preocupados com a melhoria da qualidade de vida dos agricultores familia-
res agroecológicos, a fim de que atuem na promoção de formas ambientais 
e sociais mais justas e solidárias. Desta forma, tais esforços devem fazer 
parte de qualquer agenda que contribua a construção de um modelo de 
sociedade mais justa, participativa, solidária e ambientalmente responsável.
Palavras-chave: gestão ambiental; agroecologia; feiras agroecológicas.
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BREVES REFLEXÕES SOBRE O ENSINO 
PROFISSIONALIZANTE NA CIDADE DE BOA VIAGEM-CE

Gustavo Alves dos Santos1 | Geruza Barbosa do Nascimento2

Laysse Pereira Noronha3 | Maria Elane Lima da Silva4

Cezar Amario Honorato de Souza5

Introdução

O ensino profissionalizante no Brasil surgiu durante o império, naquela 
época era concentrado apenas em associações religiosas e filantró-
picas, ela surgiu com o objetivo de tirar jovens das ruas para que os 

mesmos não se tornassem desocupados. Com isso o governo determinou 
que os órfãos fossem encaminhados para as companhias de aprendizes 
Artíficies (atuar na guerra) e companhia de aprendizes de marinheiros (atuar 
na marinha) isso serviu para a criação das escolas profissionalizantes logo 
após a proclamação da república. (GARCIA et al. 2018)

1 Graduando do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Ceará – IFCE campus Boa Viagem. 

 E-mail: gustavoalvesbv@hotmail.com;
2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Ceará – IFCE campus Boa Viagem. 
 E-mail: gegebarboza@gmail.com;
3 Graduanda do Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Ceará – IFCE campus Boa Viagem. 
 E-mail: laysse.p.noronha@gmail.com;
4 Graduandado Curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia do Ceará – IFCE campus Boa Viagem. 
 E-mail: mariaelane16@gmail.com;
5 Orientador: Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: cezar.amario@ifce.edu.br.
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No dia 11 de setembro de 1906 foi iniciado pelo Decreto nº797 a implan-
tação de quatro escolas profissionais no Rio de Janeiro nas cidades de 
Campus, Niterói, Paraíba do Sul e Petrópolis.

“Pode-se considerar que, no Brasil, a Educação Profissional e 
Tecnológica teve seu início oficial com o Decreto nº 7.566, de 23 
de setembro de 1909, sancionado pelo Presidente Nilo Peçanha, 
que havia assumido o cargo após o falecimento de Afonso Pena, 
em julho de 1909” (Brasil, 1909, p.6975).

Em 1930 a educação profissional passou a ser tratado como política 
pública no país, “construindo espaço de negociação e, dessa forma, dispu-
tada por diversas frações de classes sociais” (SOUZA, 2011, pp.69-70).

Com o passar do tempo o índice de desemprego do País veio aumen-
tando, isso está relacionado a vários fatores, como por exemplo o alto índice 
de mão de obra desqualificada.

Na cidade de Boa Viagem no Ceará, o ensino profissionalizante teve início 
no dia 16 de março de 2009, na Escola Estadual de Educação Profissional 
David Vieira da Silva com os cursos de Informática, Finanças e Enfermagem, 
preparando os seus alunos para o mercado de trabalho.

Embora o ensino profissionalizante possua bastante importância na 
região, ainda existem alguns fatores responsáveis pela evasão, e quando se 
fala de evasão não está sendo referindo a evasão escolar, mas sim evasão 
em relação ao objetivo do curso, pois parte-se do pressuposto de que esses 
alunos estão sendo formados para que quando formados, possam atuar na 
sua área e assim melhorar a condição de vida da comunidade na qual está 
inserida, ou seja está relacionado no que diz respeito aos alunos cursarem 
determinado curso e não seguir na mesma área.

O objetivo do curso profissional é uma formação mais rápida para enfren-
tar o mercado de trabalho, sendo assim, o aluno que possui o curso técnico 
não precisaria, de fato, ingressar no ensino superior, pois tendo o curso téc-
nico ele pode ser inserido diretamente no mercado de trabalho.

O objetivo deste trabalho é descrever a importância do ensino profis-
sionalizante na cidade de Boa Viagem-CE, e como essa modalidade de 
ensino tem modificado a vida de muitas pessoas que tiveram e estão tendo 
esta oportunidade de cursar um ensino profissionalizante. E para isso, foi 
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realizada uma pequena análise de como o curso é escolhido e ofertado para 
os alunos.

A linha de raciocínio teórico utilizado para a construção deste trabalho é 
baseado nas pesquisas de GARCIA et al.(2018) e SOUZA (2011).

Metodologia

A metodologia utilizada foi uma abordagem qualitativa, aplicada por meio 
de entrevistas com profissionais experientes na área da educação profissio-
nal, também fizemos

uso de pesquisas bibliográficas para levantarmos um histórico acerca 
dessa modalidade de ensino no Brasil.

Diante disso, foi realizado uma pesquisa na Escola Profissionalizante 
da cidade de Boa Viagem-CE, com um Professor e também com coletas 
de dados de duas turmas de alunos formados (totalizando 78 alunos) para 
saber qual rumo os mesmos tomaram após a conclusão do curso. Contudo, 
não foi possível entrar em contato com todas as pessoas formadas, porém, 
recebemos dados de colegas dos mesmos. As perguntas seguem em anexo:

Pergunta 01: Os alunos demonstram interesse pelo curso ou fazem porque é 
a única opção?

“Sim, a grande maioria dos alunos tem identificação com o curso, 
mas há aqueles que não demonstram interesse pelo curso e 
ingressam na escola de tempo integral buscando uma melhor 
preparação para a inserção na universidade por considerar que 
ela oferece um ensino melhor que a escola regular”. (Professor)

Pergunta 02: Os alunos que fazem o curso técnico geralmente se interessam 
em cursar o nível superior na mesma área?

“A grande maioria sim. No entanto há muitos que descobrem que 
não são vocacionados para aquela área e procuram outros cami-
nhos, isso é natural e aceitável”. (Professor)

Como comprovado na fala do professor, muitos alunos ingressam no 
curso buscando uma preparação para ingressar no ensino superior e não 
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no mercado de trabalho, como é o objetivo. Por que será que isso ocorre? 
Já que o curso profissionalizante é um dos mais investidos no Brasil, e cre-
mos que se há investimento esperasse um retorno, nos casos identificados 
acima, isso não ocorre.

Com relação as informações coletadas dos alunos que ingressaram no 
curso profissionalizante, mas por algum motivo, desde imaturidade na esco-
lha do curso ou interesse em ingressar no nível superior, que realmente foi 
exaustivamente citado pelos alunos entrevistados, não conseguiram atingir 
o objetivo fim do curso técnico ofertado, pois no final eles não se identifica-
vam com o curso e acabam seguindo para outras áreas de atuação.

Foram obtidos dados de alunos dos cursos de Informática e Comércio, 
ambas as turmas formadas em 2016.

No curso de Informática foram formados 43 alunos, onde 23 ingressa-
ram no mercado de trabalho ou ingressaram no nível superior.

No curso de Comércio o número é mais assustador, pois de 35 alunos, 
apenas 7 destes ingressaram para o mercado de trabalho na área ou estão 
cursando o nível superior. Sabemos que o mercado de trabalho nunca se 
encontra sem carências, pelo contrário, há necessidade cada vez mais de 
profissionais que possuem qualificação na sua área. (MATTOS, 2015)

Resultados e discussão

Fica claro que o ensino profissional é importante para a cidade de Boa 
Viagem-CE e para o mercado de trabalho em geral. (MARTINS & OLIVEIRA, 
2017)

Pode-se concluir que após examinarmos as entrevistas, que o ensino 
profissionalizante possibilita a formação profissional dos estudantes em 
diversas áreas de atuação no mercado. Pudemos constatar também que 
os alunos que cursam a modalidade de ensino médio integrado em nossa 
cidade se posicionam de duas formas diante do título conquistado. Alguns 
conseguem se inserir no mercado de trabalho com o ensino técnico e 
alcançam o objetivo do curso, outros, no entanto, preferem outro caminho, 
optando por cursar o nível superior na capital ou em outras regiões vizinhas, 
não fazendo assim, o uso devido de seu curso técnico, o que nos chama 
bastante atenção e nos faz refletir sobre o assunto.
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Considerações finais

Concluímos que o ensino profissionalizante, até se tornar o que é hoje 
passou por muitas transformações ao longo dos anos, principalmente em 
relação ao seu objetivo de criação, que antes visava a inclusão social de um 
povo que vivia a margem da sociedade, esquecidos e rejeitados pela elite, 
passou por sua fase de adaptação às industrias no Brasil, tendo por obje-
tivo, nessa época, formar pessoas preparados para exercer seu trabalho na 
indústria e dessa forma, diretamente movimentar a economia brasileira. A 
oportunidade de inserção no mercado de trabalho nos abre portas em meio 
à crise de desemprego que enfrenta o Brasil, tendo como principal causa 
para este, a mão de obra desqualificada.
Palavras-chave:Ensino Profissionalizante, Formação, Mercado de Trabalho 
e Nível Superior.
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DESCONSTRUÇÃO DO CONCEITO DO PROFESSOR  
DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO TERRITÓRIO  

DO VALE DO JAMARI-RO

Izaqueu Chaves de Oliveira1

Gutemberg Germano da Silva2

Introdução

A discussão presente no âmbito da educação básica, não é mais a falta 
de formação inicial docente. Tal realidade já está superada, salvo 
raríssimas exceções. O que está posto em xeque no contexto atual 

é a sua atuação e sua formação continuada no que se refere sua produ-
ção científica. Tal fator nos leva entender que a formação docente continua 
sendo uma prática social passível de inúmeras discussões e indagações.

A proposta de pesquisa surge a partir da problemática identificada no 
curso de pós-graduação lato sensu Educação de Jovens e Adultos, ofertado 
pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Ariquemes, numa turma 
de 29 alunos, professores da educação básica da rede pública municipal e 
estadual do Território do Vale do Jamari (TVJ), no período de 2015 a 2017.

O TVJ foi geograficamente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
MDA tendo como objetivo a implementação de políticas públicas, sociais e 
educacionais, tendo como exemplo o Programa de Formação de Professores 
em Magistério (PROFORMAÇÃO), implantado em 2000, que agrupou 
professores leigos dos noves municípios, tendo como sede o município de 
Ariquemes para execução das aulas presenciais.

1 Doutorando do Curso de Ciências da Educação da Universidade Tecnológica Intercontinental- 
UTIC. 

 E-mail: PY izaqueu1976@gmail.com
2 Doutorando do Curso de Ciências da Educação da Universidade Tecnológica Intercontinental- 

UTIC. 
 E-mail: gutemberg.silva@ifro.edu.br 
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Posto isso, posto vale ressaltar que o desenvolvimento da pesquisa 
proposta é uma oportunidade de discorrer sobre o perfil do professor da 
educação básica, no Território do Vale do Jamari - Rondônia, que geogra-
ficamente nos colocam mais afastados dos grandes centros educacionais 
sob a perspectiva das políticas públicas educacionais de formação docente 
continuada.

O discurso comum a todos é que o aluno deve aprender pela pesquisa, 
mas, e o professor ensina pela pesquisa? Demo (2009) destaca que na 
medida em que ensina, o professor produz conhecimento e que sua prática 
pode tornar o laboratório de investigação do contexto social. Partindo por 
esse princípio cabe indagar se o professor identifica-se pesquisador? Qual 
sua percepção em relação à produção acadêmica - científica? Os problemas 
no âmbito escolar são percebidos e tratados por um viés científico, analítico 
e investigativo ou são encarados como normalidade e de forma banal?

Tal realidade carece uma investigação quando observa algumas as dis-
paridades e desafios da percepção do professor da educação básica do 
Território do Vale do Jamari, entende-se como sujeito do conhecimento 
científico.

Metodologia

A pesquisa parte de uma abordagem qualitativa delimita no Estudo de 
Caso, embasada no princípio investigativo de Ludke e André (1986, p.12) os 
quais enfatizam que “o interesse do pesquisador ao estudar um determi-
nado problema busca verificar como ele se manifesta nas atividades, nos 
procedimentos e nas interações cotidianas”. Esse tipo de abordagem subdi-
vide em dois focos de pesquisas: etnográfica e estudo de caso.

Nesse estudo o enfoque metodológico se desenvolve em uma situação 
natural, tem um plano aberto, flexível e focaliza de forma complexa e contex-
tualizada Ludke e André (1986, p.12).

A primeira fase: levantamento das políticas públicas voltadas para 
a Formação Inicial e Continuada, no âmbito municipal, estadual e federal 
no Território do Vale do Jamari, mapeamento do índice de publicação de 
produção acadêmica cientifica por meio de consulta aos currículos dos 
professores.

Na segunda fase: coleta de dados, composta pelas técnicas: observação, 
entrevista, questionário de múltipla escolha e análise documental: Nesse 



316
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

momento torna-se oportuno detalhar cada técnica e ação a ser desenvol-
vida: entrevista e análise documental.

Na terceira fase: análise dos dados. O estudo analisará os desacordos 
referentes à identidade do professor, sua atuação como sujeito produtor 
do conhecimento científico e as políticas públicas de formação inicial e 
continuada.

Desenvolvimento

Diante o exposto faz-se oportuno recorrer ao “Mito da Caverna” de Platão 
(2000), que nos apresenta personagens acorrentados na escuridão, tendo 
conhecimento apenas das sombras, impedidos de enxergar a clareza da 
realidade e questionar sobre ela.

Saviani (2009) esclarece que tal fator é preocupante, pois evidencia a alie-
nação do professor pelo aparelho ideológico dominante. Segundo o autor 
não há espaço/incentivo para o professor investigar sua própria prática no 
contexto social em que está inserido.

Em outras palavras, o homem enquanto sujeito de sua própria história, 
traz consigo uma herança de valores, tanto culturais, quanto sociais.

Nesse sentido, trabalhar esse homem social e culturalmente requer um 
conhecimento apurado do próprio homem. Desse modo a produção do 
conhecimento científico da pratica docente representa uma barreira a ser 
superada mediante o conhecimento das questões que embasam o pensar 
científico. Fundep (1995, p 22) esclarece “É preciso começar a produzir ciên-
cia a partir dos problemas do povo e para isso é preciso também preparar o 
povo para ser cientista”.

No entanto nota-se o distanciamento entre os termos de “professor” e 
“sujeito produtor do conhecimento”. Outro fator preocupante consiste em tal 
realidade apresentar-se como uma “normalidade”.

Por outro lado Demo (2009) entende que o ato de aprender pela pesquisa 
deve partir do ato de ensinar pela pesquisa. O autor deixa claro que são pou-
cos, os professores que se adentram no universo da produção da pesquisa 
científica, mas, não por direcionamento de políticas públicas e sim pela pró-
pria iniciativa, ou pelo contato com professores de Instituições de Ensino 
Superior, ou mesmo quando passa a atuar nessas instituições. Vicentini e 
Lugli (2009) compartilham desse pensamento quando denuncia a atual rea-
lidade da profissão docente no Brasil:
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O atual quadro do professorado brasileiro mostra uma imagem de 
desprestígio perante a sociedade. Além disso, as intensas cargas 
de trabalho e a desarticulação dos processos de reformulação 
dos sistemas de ensino têm facilitado estados doentios, desqua-
lificando ainda mais, as impressões deixadas pelos profissionais 
em seu contexto histórico. É comum atribuir um caráter saudo-
sista, aludindo à figura da antiga normalista para associá-la ao 
“período áureo da profissão” (p. 161).

Para entender o contexto que está posto torna-se necessário discorrer 
sobre a trajetória da profissão docente no Território do Vale do Jamari, bem 
como os programas de formação docente no tange ao processo de formação 
e da construção do conhecimento cientifico à luz da Teoria Histórico-Crítico 
na perspectiva de Saviani (1997).

Nesse sentido entende-se o professor como sujeito do conhecimento 
científico. Em outras palavras, é um sujeito que fundamenta sua ação numa 
Teoria. Desse modo é possível orientar-se na prática docente, por único viés, 
pois a busca de uma saída teórica implica num fazer consciente.

No entanto Saviani (2009) ressalta que há vários dilemas na formação 
docente, dentre eles os mais evidentes e ambos antagônicos: “aquele cen-
trado nos conteúdos culturais - cognitivos e aquele referido ao aspecto 
pedagógico-didático”. O autor acrescenta afirmando que: “assim, recupe-
rando a ligação entre os dois aspectos que caracterizam o ato docente, 
ou seja, evidenciando os processos didático-pedagógicos pelos quais 
os conteúdos se tornam assimiláveis pelos alunos no trabalho de ensino-
-aprendizagem, o dilema será superado”.

Outro fator que se pressupõe refere-se ao entrave utilizado pelo pro-
fessor da educação básica que, se acomodam em buscar o conhecimento 
científico que fundamente sua prática.

Partindo do senso comum, o entendimento é que o conhecimento já está 
posto em livros, cabe ao professor repassar aos alunos. Quanto a essa pos-
tura Luckesi (1994, pag. 122) ressalta que:

O conhecimento pode ser entendido com aquilo que é adquirido 
nos livros, nas aulas, nas conversas. Mas com o objetivo de alcan-
çar o entendimento da realidade. O que estar em primeiro lugar, 
o que estar na raiz do conhecimento e a elucidação da realidade 
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e não as informações contidas nos livros. Essas informações 
deverão ser auxiliares no entendimento da realidade, contudo ela 
por si só não são conhecimento que cada sujeito humano, em 
particular, tem da realidade. É preciso utilizar-se das informações 
de maneira intelectualmente ativa para que se transformem em 
efetivo entendimento do mundo exterior.

O discurso presente nas pautas educacionais referente à falta de nortea-
mento teórico da prática docente dá-se pelo seguinte argumento “somos 
produtos de uma miscelânea de teorias da educação”. Nesse sentido 
Althusser apud Saviani (2009, p. 22) faz um desabafo:

Peço desculpas aos professores que em condições terríveis, 
tentam voltar contra a ideologia, contra o sistema e contra as 
praticas em que este o encerra, as armas que podem encontrar 
na história e no saber que “ensinam”. Em certa medida são heróis. 
Mas são raros, e quantos (a maioria) não têm sequer o vislumbre 
da dúvida quanto ao „trabalho “que o sistema (que os ultrapassa 
e esmaga) os obriga a fazer, pior, dedicam-se inteiramente e em 
toda a consciência à realização desse trabalho... Tem tão poucas 
duvidas que contribuam até pelo seu devotamento a manter e a 
alimentar representação ideológica da Escola que a torna hoje 
tão “natural”.

Quanto a isso, o fato é que, enquanto aluno, os atuais professores 
tenham recebido uma carga muito forte de determinadas teorias. Porém 
isso não poderia servir como empecilho para seu aprimoramento e sua con-
cepção teórica, pelo contrario, baseando-se em suas próprias experiências 
enquanto aluno, o professor poderá confrontá-las, à luz de uma teoria, espe-
cificamente a estudada para tal. Partindo daí, deverá buscar o correlacionar 
sua prática com uma teoria que serve de condição de sujeito de sua história, 
como enfatiza Saviani (1997 p.11) Isto porque o homem não se faz homem 
naturalmente, ele não nasce sabendo ser homem, ele não nasce sabendo 
sentir, pensar, avaliar, agir. Para saber, pensar, agir ou avaliar é preciso apren-
der, o que implica o trabalho educativo.

No entanto deve considerar a legislação vigente. Nesse sentido não se 
pode abordar a formação continuada sem levar em consideração o que 
estar posto nos PNE, PEE PME 2014-2024 e nos Planos de Carreira docente.
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Resultados e discussão

Vale ressaltar que a pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, 
no entanto em dados preliminares foi realizado um levantamento prévio, 
como amostragem, dos currículos Lattes, dos professores, alunos da pós-
graduação, lato sensu Educação de Jovens e Adultos, ofertado pelo Instituto 
Federal de Rondônia (IFRO), campus Ariquemes, no qual identificou que 59% 
não possuem currículo Lattes. Dos 41% que possuem apenas 7% possuem 
publicação de produção acadêmica científica. Os dados revela que há um 
baixo índice de produção acadêmica cientifica. Outro fato considerável é que 
76% possuem mais de cinco anos de formação.

Quanto à formação continuada (complementar), os dados preliminares 
foram coletados junto à secretaria do campus Ariquemes, mas precisa-
mente nas pastas de matrícula dos alunos, na qual foi observado que 28% 
possuem uma formação continuada incipiente.

No que diz respeito à produção científica, a situação se agravou na etapa 
de elaboração do Projeto de Pesquisa e desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso, TCC. Esse fato causou desconforto por partes dos 
alunos, levando-os a requererem a dispensa de apresentação da defesa do 
TCC, no entanto foi negado pela coordenação do Curso.

Constatou-se muita dificuldade por parte dos alunos quanto ao referen-
cial teórico, termo que casou estranhamento aos mesmos, por não ser uma 
pratica constante em sua atuação.

Considerações finais

Diante o exposto observa-se que a ideologia que está posta no contexto 
social classifica o professor da educação básica como um profissional da 
contradição. Isso porque, teoricamente ele é visto como sujeito produtor do 
conhecimento do cientifico, no entanto observam-se algumas discrepân-
cias quanto sua formação e atuação docente, tais como: o entendimento 
de que a produção científica pertence aos pesquisadores e professores das 
Instituições de Ensino Superior o que consequentemente causa o seu dis-
tanciamento o conhecimento científico.

Nota-se o distanciamento entre os termos de “professor” e “sujeito 
produtor do conhecimento”. Outro fator preocupante consiste em tal reali-
dade apresentar-se como uma normalidade. O entendimento de formação 
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continuada não deve resumir-se apenas aos promovidos pela própria escola, 
não que seja irrelevante, mas não basta apenas isso. Todo professor tam-
bém é, ou pelo menos deveria ser, um pesquisador, não importa em qual 
esfera, regime ou nível escolar atue.

Nesse sentido o estudo busca entender o professor como sujeito que 
fundamenta sua ação numa Teoria. Desse modo é possível orientar-se na 
prática docente, por um viés politico, pedagógico, cientifico e social, pois a 
busca de uma saída teórica implica num fazer consciente. Assim o trabalho 
docente perpassará a sala de aula, partindo da perspectiva de uma forma-
ção critica e humanística.

Palavras-chave: Formação Continuada, Produção Cientifica, práxis 
docente.
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FORMAÇÃO PARA AS TRABALHADORAS: NO PULO 
CONTRA O CÂNCER DE MAMA

Aline Braúna dos Santos1

Ana Karla Ramalho Paixão2

Resumo: O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve como 
consequências de alterações genéticas, que acometem mulheres em todo 
o mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer- INCA, estima-se 
que em 2018 haverá 59.700 novos casos no Brasil, destes, 11.860 em todo 
o Nordeste sendo que 2.200 no Ceará. Vale ressaltar que no período de 2017 
à 2018, no município de Guaiúba, ocorreram três óbitos de mulheres por 
causa de neoplasia maligna de mama. Estes dados despertam para a reali-
zação do movimento conhecido internacionalmente como outubro rosa, que 
é comemorado em todos os ambientes públicos e privados. O movimento 
existe em alusão à prevenção ao câncer de mama. Destarte viu- se a neces-
sidade de ações de promoção e prevenção à saúde da mulher. Portanto este 
trabalho visa relatar a experiência de uma ação de promoção e prevenção 
à saúde das trabalhadoras do Hospital Municipal Dom Aloisio Lorscheider, 
localizado no município de Guaiuba- Ceará. Foi realizado no dia 19 de outu-
bro de 2018, tendo como participantes 25 mulheres que trabalham no neste 
equipamento de saúde, 01 professora de dança e as duas coordenadoras e 
a enfermeira de plantão. A metodologia foi uma conversa dialogada com o 
intuito de trazer os saberes prévios e posterior faremos as discussões. Foi 
pontuado pela Assistente Social e Enfermeira sobre os fatores de proteção e 
risco deste câncer. Demonstraram como fazer o autoexame, mencionando 
sobre a mamografia. Foi possível expor o tema através de palestras, uti-
lizando novos métodos que propiciaram a autonomia dos participantes, a 

1 Graduada em Serviço Social- Faculdade FATENE. 
 E-mail: aline_brauna@hotmail.com
2 Graduada Enfermagem- Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN. 
 E-mail: karlaramalho284@gmail.com
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consciência crítica, a participação e a problematização da realidade viven-
ciada, promovendo nas participantes críticas acerca. Os serviços ofertados 
foram: orientação dialogada; coleta de Papanicolau; limpeza de pele; sorteio 
de brindes e aula de zumba. Destacamos que está ação para as trabalha-
doras da saúde, que por muitas vezes relatam não terem tempo de buscar 
os serviços de saúde para realizarem seus exames de rotina trouxe grandes 
avanços, conseguimos sanar algumas dúvidas e mitos sobre o auto exame, 
conseguimos que 08 mulheres pudesse realizar seu exame de prevenção, 
como também incentivar o restante a realizar tal exame, sendo importante 
para a saúde da mulher, Conclui-se que o controle do câncer de mama tem 
se tornado um grande desafio para as políticas de saúde. Mostrou-se, ainda, 
que as mulheres tinham o conhecimento de tal doença, porém não realiza-
vam os exames para detectá-la. Neste contexto são fundamentais as ações 
de promoção e prevenção, reforçando o cuidado das profissionais da saúde 
com o seu corpo. Salientamos que as atividades físicas e alimentação sau-
dável são grandes fatores de proteção à esta doença. Ademais, é relevante 
estarmos ressaltando o quão importante e a realização de exames periódi-
cos, contribuindo para a prevenção desta doença que tem ceifado a vida de 
muitas mulheres no Brasil.
Palavras-chave: Trabalhadoras; Câncer; Mama; Saúde
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ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA 
PÚBLICA: RELAÇÕES ENTRE TECNOLOGIAS, 
AUTONOMIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA (EPT)

Fernando Soares de Sousa Filho1 | Sofia Guedes Moura2 

Pablo Ruan Nogueira Dantas3 | Pedro Lucas de França Cabral4 

Samuel de Carvalho Lima5

Introdução

O ensino na escola pública tem sido objeto de investigação científica 
com vistas ao aperfeiçoamento de métodos e técnicas e à elucida-
ção dos fenômenos emergentes das interações em sala de aula (cf. 

BORBA; ALMEIDA; GRACIAS, 2018). Na área de ensino de línguas na escola 
pública, tem-se investigado temas diversos, a saber: o ensino de inglês para 
fins específicos em cursos técnicos (GUERRA, 2017); o ensino da oralidade 
em turmas numerosas (SILVA, 2018); o ensino do gênero textual relatório 
de aula prática (PINTO; LIMA, 2018); o ensino para os multiletramentos na 

1 Fernando Soares de Sousa Filho, Estudante Técnico do Curso de Informática do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN.

 E-mail: fernandosoaresflh@gmail.com;
2 Sofia Guedes Moura, Estudante Técnico do Curso de Informática do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. 
 E-mail: sofiaguedesmoura005@gmail.com;
3 Pablo Ruan Nogueira Dantas, Estudante Técnico do Curso de Informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN. 
 E-mail: pabloruannd@yahoo.com.br;
4 Pedro Lucas de França Cabral, Estudante Técnico do Curso de Informática do Instituto Federal de 
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educação profissional (REIS; LIMA, 2018); o ensino de gramática e vocabu-
lário através de aplicativos de smartphone (SOARES, 2018); entre outros.

Este projeto se insere na senda das investigações prévias com o obje-
tivo geral de mapear a produção do conhecimento científico produzido no 
Brasil na área de Ensino acerca da escola pública. De forma específica, res-
tringe-se ao delineamento das investigações realizadas especificamente 
em ensino de línguas estrangeiras, estabelecendo relações entre as tecno-
logias digitais, a autonomia da aprendizagem e a Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT). Assim, busca-se responder à seguinte questão nortea-
dora: que relações as pesquisas em ensino de línguas estrangeiras mantém 
com as tecnologias digitais, a autonomia da aprendizagem e a EPT?

Para a realização do estudo de cunho descritivo e exploratório serão ana-
lisados artigos publicados em periódicos qualificados no estrato superior 
(A1, A2 e B1) na área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível 
Superior (CAPES). Os dados serão confrontados com as escolhas teóricas 
que preconizam métodos e abordagens para o ensino de línguas, resultando 
na elaboração de quadros-síntese que mapeiem a produção científica sobre 
o ensino de línguas na escola pública no Brasil.

Metodologia (ou materiais e métodos)

Este estudo se caracteriza como descritivo e exploratório, com proce-
dimentos de coleta e análise dados emergentes de periódicos qualificados 
no estrato superior (A1, A2 e B1) na área de Ensino da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). Para isso, executam-se os pro-
cedimentos a seguir:

1. Listam-se os periódicos qualificados no estrato superior (A1, A2 e B1) 
na área de Ensino na última avaliação – quadriênio 2013-2016.

2. Selecionam-se os periódicos cujo escopo se relacione ao ensino de 
línguas estrangeiras na escola pública.

3. Mapeiam-se os artigos publicados que discutem o ensino de línguas 
estrangeiras na escola pública no Brasil.

4. Evidenciam-se as relações dessa produção científica com as tecnolo-
gias digitais, a autonomia da aprendizagem e a educação profissional.

5. Criam-se quadros-síntese da produção acadêmica emergente as 
escolhas metodológicas.
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6. Confrontam-se os quadros-síntese com a base teórica em Ensino de 
Línguas e Linguística Aplicada.

Desenvolvimento

O ensino de línguas estrangeiras em uma perspectiva comunicativa tem 
sido discutido no Brasil há décadas. Almeida Filho (1993) discute a ope-
ração global de ensino de língua estrangeira, cuja oferta na escola pública 
tem sido alvo de críticas severas ao longo da história, por não oportunizar 
aos alunos o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias 
para interações básicas. Para o autor, a reflexão sobre a prática de ensino é 
fundamental. Uma das formas para alcançar uma reflexão pertinente seria 
através da pesquisa sobre métodos e abordagens resultante do registro sis-
temático da prática de ensino do professor.

Oliveira (2014) apresenta um mapeamento histórico dos métodos de 
ensino de inglês no Brasil. Dentro das abordagens comunicativas, eviden-
ciam-se a abordagem natural, a abordagem comunicativa, a abordagem 
baseada em tarefas, a abordagem lexical e a abordagem comunicativa 
intercultural. Com suas particularidades e, ao mesmo tempo, aproximações, 
considera-se, também, uma contemporaneidade com métodos ecléticos.

Em uma perspectiva internacional, a literatura em língua inglesa sobre 
o ensino de línguas estrangeiras tem mantido a tradição de registrar méto-
dos e abordagens (RICHARDS; RODGERS, 2001; LARSEN-FREEMAN; 
ANDERSON, 2011; CELCE-MURCIA; BRINTON; SNOW, 2014; BROWN, 2015). 
Nesse escopo, além de uma perspectiva de descrição histórica, os estudos 
valem-se da discussão sobre as especificidades dos objetivos e do contexto 
de ensino-aprendizagem. A discussão sobre métodos e abordagens para o 
ensino de língua estrangeira se faz, portanto, fundamental para as inves-
tigações que objetivam refletir sobre sua oferta e possíveis relações com 
fenômenos constitutivos do processo de ensino-aprendizagem. No caso 
deste projeto, relacionam-se: as tecnologias digitais; a autonomia da apren-
dizagem e o contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

Resultados e discussão

Os resultados esperados devem ilustrar quadros-síntese que mapeiem a 
produção científica sobre o ensino de língua estrangeira e suas respectivas 
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metodologias na escola pública. Os quadros-síntese devem ser discutidos 
em função da base teórica de modo a contribuir para a

continuidade do conhecimento e promover a relação entre pesquisa e 
ensino com as tecnologias digitais, a autonomia para aprender e a educação 
profissional. Assim, visa-se responder à indagação preposta no projeto: que 
relações as pesquisas em ensino de línguas estrangeiras mantém com as 
tecnologias digitais, a autonomia da aprendizagem e a EPT?

Considerações finais

O projeto tem o compromisso com a produção do conhecimento sobre 
a instituição Escola Pública, que tem sido historicamente ameaçada por 
retrocessos de natureza diversa. A partir disso, discussões sobre métodos e 
abordagens para o ensino de língua estrangeira se faz, portanto, fundamen-
tal para as investigações que objetivam refletir sobre sua oferta e possíveis 
relações com fenômenos constitutivos do processo de ensino-aprendi-
zagem. No caso deste projeto, relacionando-se: as tecnologias digitais; 
a autonomia da aprendizagem e o contexto da Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT). Com isso, pretende-se examinar a produção do conhe-
cimento científico nessa área, em especial no que se refere ao ensino de 
línguas estrangeiras, resultando em direcionamentos tanto para a prática 
da pesquisa quanto do ensino com tecnologias digitais, para a promoção 
da autonomia da aprendizagem e em contexto da educação profissional no 
Brasil.
Palavras-chave: Ensino; escola pública; tecnologias; autonomia; educação 
profissional.
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO 
COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA DE VIDA - UM 

ESTUDO SOBRE EGRESSOS DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ.1

Átila de Freitas2 | Márcia Betânia de Oliveira3

Introdução

A Educação Profissional está presente no Brasil desde seu período colo-
nial, embora não tendo sido de forma sistematizada nesta fase, mas 
conforme Caires e Oliveira (2018), evidenciam-se neste período as 

práticas educativas e a preparação para os ofícios, presentes no sistema 
escravocrata de produção e organização do trabalho, onde para o desenvol-
vimento de tarefas que exigiam especificamente a aplicação da força física 
e o emprego de habilidades manuais foi introduzido o trabalho escravo dos 
índios e dos negros.

O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) estabelece em sua meta 11 
que as matrículas em Educação Profissional de ensino médio devem ser tri-
plicadas até 2024. Conforme o Censo da Educação Básica 2018, o número 
total de matrículas na Educação Profissional vinha apresentando uma queda, 
porém neste ano de 2018 houve um aumento de 3,9% em relação a 2017.

Uma instituição que se consolida com a oferta de Educação Profissional 
no Ensino Médio no Estado do Ceará é o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que oferece cursos de nível técnico 
(integrados ou subsequentes ao ensino médio e Educação de Jovens e 

1 Este resumo expandido é resultado de um projeto de pesquisa para construção de uma disser-
tação de mestrado.

2 Mestrando do Curso de Pós-graduação em Educação da Universidado Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN) - RN. 

 E-mail: atilah20@hotmail.com; 
3 Professora orientadora: Doutora, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) - RN.
 E-mail: marcia.trabalhosdealunos@gmail.com; 
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Adultos – EJA), nível superior (graduação tecnológica, licenciatura e bacha-
relado) e pós-graduação.

Considerando o exposto, este estudo trata-se de uma pesquisa qualita-
tiva, de caráter exploratório com vista a buscar dados e gerar a discussão 
sobre o tema. Justificamos sua importância por meio do levantamento 
histórico do processo de expansão do IFCE e da oferta desta modalidade 
de ensino, a busca por perceber sua real função social, a valorização que 
a sociedade e o mercado apresentam para profissionais egressos desses 
cursos na atualidade, sua relação com a construção de uma sociedade mais 
justa e democrática e o desenvolvimento, tanto intelectual como produtivo 
e econômico local.

Nessa perspectiva, nos perguntamos: em que a Educação Profissional, 
especificamente a ofertada pelo IFCE, tem contribuído para a melhoria de 
vida e inserção de egressos no mundo do trabalho no Vale do Jaguaribe 
– CE? A partir desta inquietação, definimos como objetivo deste estudo 
compreender de forma geral como o egresso da Educação Profissional do 
IFCE se insere no mundo do trabalho e conquista melhorias em sua vida 
com sua formação.

Para alcançarmos tal compreensão, elencamos alguns objetivos especí-
ficos como compreender o processo histórico de constituição da Educação 
Profissional no IFCE; investigar como a Instituição propõe contribuir para a 
melhoria de vida e qualificação de seus egressos e sua inserção no mundo 
do trabalho; e por fim, investigar como os egressos atribuem significados às 
contribuições do curso para sua inserção no mundo do trabalho.

Tomaremos o campus do IFCE de Tabuleiro do Norte, município do Vale 
do Jaguaribe/CE, como nosso lócus para representar esta compreensão da 
problemática aqui levantada. Este campus do IFCE oferece 5 (cinco) cur-
sos técnicos na forma subsequente, sendo eles Administração, Instrumento 
Musical, Manutenção Automotiva, Soldagem e Petróleo e Gás, todos com 
ofertas regulares. Definimos os 13 egressos do Curso Técnico Subsequente 
em Administração do ano 2018 como os sujeitos de nossa pesquisa.

A pesquisa conta com uma introdução como capítulo inicial, no qual 
apresentamos de, forma geral, em que consiste o estudo, como o mesmo 
será conduzido e quais objetivos buscamos alcançar. Como segundo capí-
tulo trazemos o percurso metodológico da pesquisa, incluindo uma análise 
panorâmica de produções acadêmicas sobre a Educação Profissional de 
ensino médio nos últimos dez anos, nas redes de ensino público e privado, 
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a fim de perceber como esse tema tem levantado questionamentos diver-
sos e, assim, colaborar para a construção de nosso estudo de modo a não 
torná-lo repetitivo ou mantermos a mesma abordagem que já venha sendo 
mantida sobre o egresso desta modalidade de ensino. Após esta etapa, 
apresentaremos, de forma propositiva para a continuidade da pesquisa, três 
capítulos com intuito de abordar e construir resultados para cada um dos 
objetivos específicos.

No terceiro capítulo, intitulado Aspectos Históricos da Educação 
Profissional e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará, apresentaremos o processo histórico de constituição da Educação 
Profissional no Estado do Ceará e no IFCE. Para nos auxiliar neste exercí-
cio, realizamos uma pesquisa bibliográfica, que conforme Gil (2008, p.50), é 
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 
livros e artigos científicos;

No quarto capítulo, intitulado A Proposta de Educação Profissional do 
IFCE, apresentaremos uma análise documental, que inclui a informação oral 
ou visualizada independentemente do suporte, podendo ser sob forma de 
textos, imagens, sons, sinais em papel/madeira/pedra, gravações, pinturas 
(FACHIN, 2006, p.146), a fim de compreendermos como a Instituição propõe 
contribuir para a melhoria de vida de seus egressos e com sua inserção no 
mundo do trabalho.

Em uma quinta etapa, apresentaremos o capítulo intitulado A Formação 
Profissional e a Inserção no Mundo do Trabalho, que pretendemos investi-
gar como os egressos atribuem significados às contribuições do curso para 
sua inserção no mundo do trabalho e melhoria de vida. Esta investigação 
se dará por meio de aplicação de questionários e entrevistas semiestrutu-
radas e recorrentes, com abordagem qualitativa, que serão construídos a 
posteriori após a leitura dos documentos institucionais, que corresponde à 
segunda etapa da pesquisa, pois a partir deles é que levantaremos as ques-
tões pertinentes.

A pesquisa em campo, junto aos egressos, acontecerá a partir de contato 
prévio com cada um dos sujeitos, utilizando-se de tecnologias de comuni-
cação disponíveis e acessíveis pelos mesmos. Com apoio da coordenação 
do curso e da secretaria acadêmica do campus, conseguimos os dados de 
contato de cada um dos 13 egressos registrados em 2018. O intuito é apli-
camos o questionário com 100% da população do estudo.
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Metodologia (ou materiais e métodos)

Este estudo consiste em uma pesquisa de natureza exploratória. 
Conforme Cruz (2009, p.70), esse tipo de pesquisa tem como principal fina-
lidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, objetivando a 
elaboração de problemas mais exatos para pesquisas posteriores, promo-
vendo familiaridade com o problema. Considerando a área nacional muito 
grande geograficamente e ampla na quantidade de variações de aspectos 
culturais, econômicos, políticos e sociais, este estudo restringe-se, em sua 
busca por alcançar seu objetivo, ao município de Tabuleiro do Norte/CE, 
a partir da percepção de alguns egressos do ano 2018 do Curso Técnico 
em Administração do IFCE. Este estudo coaduna com a linha de pes-
quisa Políticas e Gestão da Educação, do Programa de Pós-graduação em 
Educação ao qual está vinculado, que tem seu foco nos estudos das políti-
cas educacionais no âmbito Federal, estaduais e municipais, bem como nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, além da gestão das instituições 
e dos Sistemas de Ensino, as práticas profissionais, a construção dos movi-
mentos locais que buscam aprimorar os canais da democracia participativa 
e da cidadania em nosso país4.

Através da secretaria acadêmica do IFCE de Tabuleiro do Norte/CE e do 
coordenador do Curso Técnico em Administração foi possível recebermos 
informações prévias sobre os egressos da primeira turma do curso, sujeitos 
de nossa pesquisa, concluída no ano de 2018, com 13 alunos. Apresentamos 
a seguir as intenções do percurso metodológico da pesquisa.

Os primeiros contatos com os egressos se dará por meio digital, através 
do aplicativo de comunicação instantânea para celular chamado Whatsapp, 
onde o coordenador mantém um grupo com todos eles para socialização 
e manutenção do vínculo. Neste momento apresentaremos a proposta da 
pesquisa a todos eles e explicaremos os procedimentos que serão toma-
dos, inclusive os que buscam manter o sigilo de suas identidades, além de 
mostrarmos a necessidade do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
(TCLE) para suas participações em nossa pesquisa.

4 Apresentação da área de concentração do Programa de Pós-graduação em Educação da Universi-
dade do Estado do Rio Grande do Norte e de sua linha de pesquisa Políticas e Gestão da Educação. 
Disponível em: <http://propeg.uern.br/poseduc/default.asp?item=poseduc-area-de-concentra-
cao>. Acesso em: 08/07/2019.
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Feito isso pretendemos, inicialmente, aplicar um pequeno formulário 
através do sistema de coleta e organização de informações Google Docs 
com objetivo de caracterizarmos os sujeitos quanto a sua faixa etária, sexo, 
cor, naturalidade e suas experiências profissionais e acadêmicas anteriores 
ao curso. Isso permitirá termos uma imagem mais real da condição de cada 
sujeito e analisarmos o perfil de ingressantes no Curso de Administração do 
IFCE de Tabuleiro do Norte/CE. Esta primeira etapa será composta por um 
questionário fechado, com questões objetivas, que poderá ter seus resulta-
dos apresentados através de gráficos.

Após isso, trataremos de realizar a análise documental proposta para 
ser apresentada, possivelmente, como o quarto capítulo deste estudo, com 
o objetivo de compreendermos como a Instituição se propõe a contribuir 
ou promover melhorias nas vidas de seus egressos e o acesso deles ao 
mundo do trabalho. Analisaremos o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 
Administração, o Projeto Político-pedagógico Institucional (PPI), os relató-
rios de autoavaliações institucionais anuais elaborados e publicados pela 
CPA, onde já poderemos encontrar alguns aspectos da visão dos próprios 
egressos, quando alunos e quando já egressos, de como os conhecimentos 
adquiridos no curso são percebidos e aplicados por eles em suas vidas e 
como isso contribuiu para sua inserção no mundo do trabalho, assim como 
também o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Em sequência investigaremos como os sujeitos atribuem significados às 
contribuições do curso para sua inserção e atuação no mundo do trabalho 
Esta investigação se dará por meio de questionários e entrevistas semies-
truturadas e recorrentes, com abordagem qualitativa, que serão construídos 
a posteriori após a análise dos documentos institucionais e da caracteri-
zação dos sujeitos da pesquisa, pois a partir deles é que levantaremos as 
questões pertinentes.

As entrevistas acontecerão onde os egressos estiverem. Usaremos 
recursos tecnológicos de comunicação via internet, se for necessário, e 
todos os egressos serão esclarecidos quanto ao caráter confidencial da ati-
vidade. Para preservarmos suas privacidades e identidades, codificaremos 
todos os egressos questionados e entrevistados em E1, E2, E3, E4, assim 
sucessivamente.

Por fim, em nossas considerações finais, buscaremos fazer uma análise 
das percepções e compreensões expostas pelos egressos à luz de nosso 
referencial teórico construído e também da análise realizada com os docu-
mentos institucionais do IFCE.
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Resultados e discussão

Construindo nossa pesquisa, partimos inicialmente de uma análise pano-
râmica de produções acadêmicas sobre a Educação Profissional Técnica de 
ensino médio nos últimos dez anos, nas redes de ensino público e privado, a 
fim de perceber como esse tema tem levantado questionamentos diversos, 
conforme mencionamos anteriormente.

Esta breve construção consiste em uma pesquisa bibliográfica que, de 
acordo com Fachin (2001, p. 125), “[...] é a base para as demais pesquisas e 
pode-se dizer que é uma constante na vida de quem se propõe a estudar”. O 
uso desse recurso metodológico em nosso estudo nos auxiliou a reconhe-
cer as abordagens já utilizadas por outros estudos a cerca desta mesma 
temática, assim como também nos mostrou diversas possibilidades de ins-
trumentos e técnicas para dar exequibilidade a nossa pesquisa.

Para selecionar os textos analisados, fizemos uma busca na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e também no Portal de 
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Com recorte temporal de 2007 a 2017, objetivando explorar nos 
textos selecionados as metodologias utilizadas, as abordagens, instrumen-
tos e técnicas de pesquisa, seus objetivos e a importância apontada para o 
mapeamento de egressos.

A busca na BDTD se deu da seguinte maneira: aos 26 dias do mês de 
novembro de 2018: a partir das palavras-chave “Ensino Técnico”, “Educação 
Profissional”, “Curso técnico”, “Mercado de Trabalho” e “Egressos”, utilizamos 
a ferramenta de busca avançada na página da Biblioteca e os operadores 
de busca, definidos e explicados por ela. Fixou-se assim os parâmetros da 
busca: Termos de busca: “(Todos os campos: Ensino técnico -tecnológico E

Todos os campos: mercado de trabalho E Todos os campos: curso 
técnico E Todos os campos: educação profissional -superior E Todos os 
campos: egressos)”; Filtros utilizados: Idioma: português.

O resultado da busca nos apresentou 21 trabalhos, sendo destes 13 
dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado. A partir da leitura dos 
resumos dos trabalhos, escolhemos analisar 6, sendo destes 1 tese e 5 
dissertações: Silva (2015), Sampaio (2009), Barroso (2007), Bigido (2008), 
Barbosa (2017) e Oliveira (2016).

A busca no Portal da CAPES foi realizada também aos 26 dias do mês 
de novembro de 2018 e inserimos as palavras-chave com os operadores 



337
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

booleanos5 da seguinte maneira: (ensino técnico) NOT tecnológico AND 
(mercado de trabalho) AND (educação profissional) NOT superior AND 
egressos.

O sistema de busca nos apresentou um resultado com 6 trabalhos. 
Refinando ainda mais nossa busca, escolhemos apenas os trabalhos revi-
sados por pares, o que nos restringiu à apenas 2 trabalhos. Destes, a partir 
da leitura de seus resumos, escolhemos trabalhar com apenas 1 trabalho, o 
dos autores Bógus, Bersusa, Martins, Escuder (2011).

Com trabalhos selecionados de origem das mais diversas regiões do 
Brasil, assim como também de anos de publicação tão distintos como 2007, 
caso de Barroso, e 2017, estudo de Barbosa, foi possível obter percepções 
diferentes e uma evolução dos objetivos e expectativas com a Educação 
Profissional a partir dos próprios autores dos estudos, como também pelos 
sujeitos das pesquisas.

Os trabalhos apresentaram diversos pontos semelhantes, como algu-
mas referências que se repetiram, demonstrando base teórica comum, 
como Frigotto, Kuenzer, Freire, Cordão, Manfredi e Gramigna. Os objetivos 
também se assemelharam quando buscavam tratar de descrever o perfil 
dos egressos ou conhecer este perfil ou analisar a formação dos estudan-
tes. Além disso, o uso de softwares e plataformas digitais para dar suporte 
à coleta e tabulação dos dados foi algo também em comum nas pesquisas. 
Os questionários foram aplicados tanto de forma pessoalmente como tam-
bém através de e-mail e site.

As metodologias foram bem diversificadas, considerando o número 
de trabalhos analisados. Tivemos estudos contemplados como pesquisa 
Exploratória, também Descritiva e Estudo de Caso. Neles foram utilizadas 
abordagens qualitativas e quantitativas em técnicas como grupos focais e 
entrevistas estruturadas e semiestruturadas.

Considerando tudo isso podemos concluir que alcançamos uma com-
preensão ampla do tema, de diversas formas de abordá-lo, de estudos, 
obras e autores que contemplam e discutem esta modalidade de ensino e 
sua articulação com o mercado de trabalho. Este é pontapé inicial de nossa 
pesquisa para torná-la relevante e significante.

5 Expressão que vem de George Boole, matemático inglês, criador da álgebra booleana, que consiste 
em conectores de palavras e termos que buscam restringir ou ampliar sua pesquisa para obter 
resultados mais precisos 
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Considerações finais

A relação entre trabalho, educação e tecnologia sempre existiu, mas hoje 
essa relação parece estar deixando esses três conceitos cada vez mais 
interdependentes. A revolução tecnológica em que vivemos atualmente está 
transformando a indústria, o comércio, a agricultura, os serviços, o compor-
tamento humano enfim, a sociedade. Para dar conta de acompanhar essas 
mudanças e possibilidades que a sofisticação de velhas tecnologias e o 
surgimento de novas nos apresenta, a Educação Profissional adequa seus 
cursos em acordo com essas tendências sociais, do mercado e do mundo.

Conforme o Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023, pesquisa feita pelo 
SENAI6 para subsidiar seus estudos de oferta de novos cursos, as profissões 
ligadas à tecnologia estão entre as que mais vão crescer nos próximos anos. 
A robotização e a automação de processos industriais reflete esse resultado.

Essa informatização global atinge também as relações sociais. A inter-
net das coisas, a inteligência artificial, o encurtamento das distâncias 
geográficas pelos meios de comunicação e de transporte. Tudo isso gera 
outras formas de se pensar o trabalho e também novas ocupações como 
mecânicos de veículos híbridos, design de tecidos avançados, técnicos em 
automação predial e técnicos em impressão de alimentos, entre outras.

No Brasil, o ensino médio está passando por mudanças na tentativa 
de se reinventar frente a esse novo perfil de estudante e profissional que a 
sociedade e o mercado exigem. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
propõe formação por competências e itinerários formativos. Um estudo rea-
lizado por Feres (2018) aponta que a Educação Profissional no Brasil ainda 
não é concebida como parte do itinerário formativo do aluno, mas como 
possibilidade de ingresso para o mundo do trabalho, ocupando uma posi-
ção de pouco prestígio. Ainda conforme o autor, para muitas instituições de 
ensino o sucesso educacional de seus estudantes corresponde ao ingresso 
dos mesmos, ao final do Ensino Médio, no Ensino Superior. Seu estudo 
aponta que no Brasil, só 21,2% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso à 
educação de nível superior - sendo que metade não conclui a formação por 
mudanças de curso ou abandono. Em relação à educação profissional, ape-
nas 1 em cada 10 jovens cursam EPT no Brasil. Em países com economia 

6 CNI, Portal da Indústria. Profissões ligadas à tecnologia terão alto crescimento até 2023, aponta SE-
NAI. Disponível em: <https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/educacao/profissoes-liga-
das-a-tecnologia-terao-alto-crescimento-ate-2023-aponta-senai/> . Acesso em: 01/09/2019.
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desenvolvida, esse número é de 1 em cada 2 jovens. O mesmo conclui que 
ainda há uma conservação de currículos excessivamente teóricos e desco-
nectados dos desafios atuais do mundo do trabalho enquanto o contexto de 
transformação tecnológica está requerendo cada vez mais ações estrutu-
rantes que ajudem a eliminar ou reduzir obstáculos presentes no processo 
educacional.

Diante do exposto até o momento por este estudo, podemos conside-
rar que é necessário percebermos como está sendo conduzida a formação 
profissional nas escolas e como se dá, ou se se dá, essa percepção de tra-
balho como instrumento de humanização e a relação das instituições com 
os setores produtivos a fim de promover uma educação profissional atual 
frente às demandas da sociedade, deixando o seu egresso preparado para 
acessar o mundo do trabalho, viver e construir-se como cidadão.
Palavras-chave: Educação Profissional, Mundo do trabalho, Egressos.
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(RE)ORGANIZAÇÃO E LUTA DOS SINDICATOS DA 
CATEGORIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM 
FORTALEZA CEARÁ, POR UMA EDUCAÇÃO SINDICAL JÁ!

Roberto Kennedy Gomes Franco1 | Helio Castro Lima Junior2

Introdução

A presente pesquisa surgiu da necessidade de debater sobre a reorgani-
zação e organização do movimento sindical dos agentes comunitários 
de saúde do município de Fortaleza Ceará, a pesquisa mostra as opi-

niões e insatisfações dos agentes comunitários de saúde com relação ao 
movimento sindical e as instituições que o representa, com o objetivo de 
discutir as ações do movimento que deveriam atender os anseios da cate-
goria de trabalhadores com isto temos que voltar ao inicio do movimento 
sindical na Europa e entendermos como tudo se iniciou ao ouvindo as entre-
vistas realizadas com os agentes comunitários de saúde percebemos que o 
atual movimento sindical não representa os trabalhadores e a única forma 
de desenvolver a consciência de classe é por meio da educação e formação 
sindical, então é necessário que se retome as escolas sindicais para conti-
nuar a luta e a manutenção das conquistas dos trabalhadores

1 Pós-doutor em História da Educação pela Universidade de Lisboa/Portugal. Doutor em Educação 
Brasileira (UFC). Mestre em Ciências da Educação (UFPI). Graduado em História (UFC). Professor 
da Universidade Federal da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB-CE.

 E-mail: robertokennedy@unilab.edu.br
2 Bacharel em Administração Pública e Mestrando do Curso de Inderdisciplinaridade em Hunani-

dades Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Lusofonia – UNILAB 
CE. 

 E-mail: heliocastro83@gmail.com 
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Metodologia (ou materiais e métodos)

A metodologia utilizada para a coleta de dados e a de história oral que 
consiste em realizar entrevistas gravadas, esta metodologia permite registrar 
de forma descontraída como um diálogo uma conversa que testemunham 
ao longo destes anos a história de luta da criação e efetivação da catego-
ria profissional de agentes comunitário de saúde do município de Fortaleza 
no estado do Ceará. No momento destas entrevistas pode-se perceber as 
verdades vividas das dificuldades que é trabalhar sem muitas condições, da 
falta de retorno para a população e para os resultados do trabalho executado 
pelo trabalhador. Com objetivo de resgatar as diversas histórias que unidas 
formam a memória e a identidade da categoria, este processo permite com-
preender o perfil destes trabalhadores, o período histórico e o território que 
cada um deles está inserido.

Desenvolvimento

1. Conceituação

O movimento sindical nasce para contrabalancear o sistema capitalista, 
é à força opositora responsável em devolver a dignidade daqueles que só 
possuem sua força de trabalho como ferramenta para obter seu sustento 
diário.

O que é o capitalismo:

“Denomina-se capitalismo a organização da sociedade em que a 
terra, as fábricas, os instrumentos de produção etc., pertencem a 
um pequeno número de latifundiários e capitalistas, enquanto a 
massa do povo não possui nenhuma ou quase nenhuma proprie-
dade e deve, por isso, alugar sua força de trabalho”. (LÊNIN 1917)

A ruptura do feudalismo desenvolve duas classes sociais os burgueses 
aqueles que são donos dos burgos ou das ferramentas de produção e os 
proletários termo criado no século XVIII por Karl Marx que se aplica os que 
não são os detentores das ferramentas de produção e são espoliados pelos 
burgueses que lhes pagam um valor mínimo por hora ou dia trabalho. Estes 
proletários a partir da reflexão das próprias condições de vida reúnem se e 
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elegem aqueles que debateram as melhorias das condições de pagamento 
e de trabalho com os burgueses.

A palavra sindicato surge do francês - syndic - que significa “representante 
de uma determinada comunidade”. (BORGES 2006). A representatividade na 
época assumida pelos proletários que através da reflexão das condições 
de vida ao perceber que necessitavam lutar para e organizar o grupo de 
trabalhadores para reduzir as condições opressivas do sistema e alcançar 
melhores salários.

A partir destes pontos a luta de classes sociais se dá início de um lado o 
burguês objetivando o lucro a mais valia

A mais valia é:

(...) para o capital variável como o mais-trabalho para o neces-
sário, ou a taxa de mais-valia m/v = mais-trabalho/trabalho 
necessário. Ambas as proporções expressam a mesma relação 
de forma diferente (...). A taxa de mais-valia é, por isso, a expres-
são exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital 
ou do trabalhador pelo capitalista (KARL MARX 1983, vol. 1, p. 
177).

É nesta relação que o burguês obtêm seu lucro e o proletário perma-
nece sem valorização, este cada vez mais pobre o burguês cada vez mais 
rico, esta relação e diametralmente injusta, pois o proletário nunca chegará 
a usufruir dos benefícios de seu trabalho que não é pago pelo real valor que 
tem, mais o burguês por possuir as condições favoráveis dar-se o direito de 
descansar, pensar e planejar como vai aumentar cada vez mais seu patri-
mônio e continuar a espoliar o trabalhador.

O trabalho pressupõe “... uma relação de dupla transformação entre o 
homem e a natureza, geradora de significado. (CODO 1997, p.26)

necessário entender o que é o trabalho, porque é nesta dimensão ontoló-
gica que o homem modifica a Natureza e modifica sua própria natureza ao 
longo de sua história. Mas este trabalho não pode ser qualquer trabalho ele 
necessita ter sentido, pois como não se recebe o que se deveria, o trabalha-
dor cria este sentido do trabalho para escapar do peso psicológico por saber 
que todos os dias capitalista usufrui do bem mais valioso do trabalhar seu 
tempo, sem esta forma de fuga, o trabalhador torna-se apenas uma peça 
que não tem valor no processo criativo e descartado quando não se neces-
sita mais.
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Com esta reflexão os sindicatos mostram sua importância no que se 
refere a defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores que não com-
preendem os meandros da política sindico-governamental e os direitos dos 
trabalhadores e passam a organizar por via árdua a classe trabalhadora. Os 
primeiros sindicalistas movidos pela indignação das condições de trabalho

vidas na revolução industrial. Estas condições não mudaram em quase 
nada, as dimensões da natureza do trabalho e do adoecimento dos traba-
lhadores permanecem quase as mesmas ou até piores, a tecnologia que 
deveria colaborar para o bem viver dos homens e mulheres, a escravizam 
prolongando o sentimento de estar trabalhando, este sentimento é muito 
latente na categoria dos agentes comunitários de saúde por serem trabalha-
dores territoriais e desconectar-se do trabalho é muito difícil.

2. Perspectiva histórica

Os primeiros sindicatos nascem exatamente na Inglaterra - considerada 
o “berço do capitalismo”. (BORGES 2006, p.05).

Este surgimento está atrelado ao das indústrias que se desenvolveram 
a partir dos componentes artesanais tais como ex-artesãos, marceneiros, 
pedreiros, pintores e outros profissionais qualificados que passam a ser 
assalariados. É importante ressaltar que estes trabalhadores passam a 
obedecer por via de leis as ordens dos proprietários das oficinas que poste-
riormente poderiam se transformar em pequenas industrias, responsáveis 
da grande produção de utensílios vendidos para o mercado interno e princi-
palmente para o mercado externo.

Para (RODIGUES 2009, p.08) “A predominância do sindicalismo industrial 
sobre o sindicalismo de ofício assinalou igualmente modificação nas táticas 
e nas formas de luta das associações operárias. O movimento sindicalista já 
nasce com a divisão de sindicalismo industrial e de ofício, já se percebe duas 
classes de trabalhadores aqueles que se organizaram por via das indústrias 
e outros por vias dos ofícios que desempenham, esta divisão influenciará 
diretamente na produção ideológica do movimente sindical.

Esta divisão de em ofícios excluía os trabalhadores sem qualificação e as 
mulheres para ilustrar (H.A. CLEGG, Alan FOX e A.F. THOMPSON 1964, p. 5)

“Os sindicatos de ofício procuravam firmar-se principalmente 
através do controle de aprendizado, fixando o tempo de duração 
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de aquisição de um ofício, o número de aprendizes, etc.; “A tradi-
ção de aprendizado era herdada dos regulamentos das guildas e 
de uma imposição estatutária. Em meados do Século XIX estes 
suportes tinham há muito desaparecido. O sistema sobrevi-
via através do costume mantido pelos artesãos e aceito pelos 
empregadores. O primeiro objetivo dessas sociedades (sindica-
tos de ofício) era transformar este costume em leis universais e 
uniformes, de modo a obter o firme controle sobre o tamanho da 
força de trabalho”.

Estes primeiros sindicados ou sociedades de ofícios herdam as guildas 
como estrutura de organização social onde o conhecimento é repassado 
de mestre para aprendiz, conservando em tese o conhecimento entre os 
trabalhadores do processo de produção, a negociação e seu valor de seu 
trabalho poderiam ser maiores, pois como não possuem as ferramentas sua 
importância em saber como se produz o produto deixa o proprietário neces-
sitando do trabalhador.

3. Estratégia de organização sindical

Cada categoria de trabalhadores desenvolveu seus sindicatos ao longo 
dos anos e em Fortaleza Ceará não foi diferente em especifico os sindicatos 
da categoria dos Agentes

Comunitários de Saúde é representada por três sindicados dos quais 
são: O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Estado 
do Ceará SINDSAÚDE tem 78 anos de fundação está filiado à Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, organizado no período de 1941que 
foi de grande repressão exercida pelo governo do qual surgiu o projeto de 
organização sindical corporativista apoiado pelo presidente Getúlio Vargas 
e organizado pelo Ministro Alexandre Marcondes Filho.

O Sindicato dos servidores de Fortaleza SINDIFORT filiado à Central da 
Classe Trabalhadora Intersindical, fundado em 02 de janeiro de 1989 logo 
após a Constituição Cidadã de 1988 para representar os trabalhadores que 
seriam anexados ao município como servidores, o sindicato também repre-
senta outros trabalhadores que são regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas CLT dos quais os agentes comunitários de saúde eram geridos. 
O Sindicato dos Agentes de Saúde e Endemias no Estado do Ceará SINASCE 
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surge em 2005 sendo filiado à Central Única dos Trabalhadores CUT e com-
põe a FENASCE - Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e 
de combate as Endemias. Cada sindicato consta com servidores responsá-
veis pela organização e debate sobre a temática sindical e cada um possui 
uma equipe especifica para debater sobre as condições de trabalho. A plu-
ralidade de representação poderia ser uma vantagem, mas tem se mostrado 
um ponto de enfraquecimento, pois em quanto os trabalhadores estão dis-
cutindo entre si os governos estão objetivados em diminuir ou acabar com 
os direitos conquistados.

Conflitos de interesses, a falta de uma agenda unificada e a baixa com-
preensão de classe trabalhadora fragiliza o alcance vitórias e benefícios 
reais para a categoria.

Cada sindicato disputa o servidor de várias formas ambos oferecem 
benefícios com lazer, convênios com faculdades e cursos técnicos, planos 
de saúde e odontológico em sua maioria uma cortina de fumaça para amai-
nar as insatisfações os filiados sindicais.

Ano após ano campanhas salariais são iniciadas, mas a falta de conhe-
cimento das regras financeiras e de capacidade de negociação resulta em 
ganhos irrisórios que não corresponde aos anseios da categoria. Dar-se a 
entender que são apenas mantenedores da política financeira da gestão do 
que questionadores e defensores dos direitos dos trabalhadores, nesta ótica 
não realizam o objetivo final para o qual os sindicatos surgiram e não repre-
sentam a coletividade, o ponto que mais chama a atenção é perpetuação 
das diretorias nestes sindicatos, isto confirma que poucos sindicalista gos-
tariam de voltar a base da categoria e deixar alguns benefícios oriundos da 
posição que ocupa.

O perfil sindical mudou as formas de negociação também o que não 
evoluiu foi à forma de organizar a classe trabalhadora, não utilizamos os 
exemplos históricos vivenciados, não se ensina a juventude a refletir sobre 
o sistema do qual vivemos, paramos quando recebemos algum benefício, 
nossos líderes não nos lideram porque não sabem para onde vão, são coop-
tados pelo encantamento do poder e do conforto a eles proporcionado e 
enfraquece a luta.

4. Educação sindical para mudar a realidade

Quando Karl Marx escreveu o Manifesto do partido comunista em 1848 
e conclama e quase ordena: “Trabalhadores do mundo uni-vos!”, esta união 
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nascerá da consciência da classe trabalhadora, mas como se desenvolve 
está consciência? Somos bombardeados diuturnamente por informações 
que nos desviam de nosso real objetivo, organizar a classe trabalhadora e 
criar um mundo mais justo é igualitário. Os sindicatos falham na represen-
tatividade da categoria quando não conseguem desenvolver a consciência 
de classe trabalhadora, mas a única forma de realizar este objetivo é através 
da educação e formação sindical, as experiencias de escolas sindicais, em 
seu início foram exitosas devido ao processo cultural dos operários euro-
peu como cita RODRIGUES (2000 p.4) “ na França teve um papel decisivo o 
movimento que legaram intelectuais e trabalhadores em 1968 e que levou 
aos acordos de Grenelle entre governo e sindicatos que, por sua vez, deram 
início à legislação sobre a formação permanente e a formação profissional 
contínua”.

Temos estes dois momentos garantidos o de formação permanente que 
é utilizado para formar em serviço os trabalhadores em relação aos temas 
propostos pela gestão e a formação profissional que são cursos de maior 
duração, mas que em sua maioria não são acessados pelos agentes comu-
nitários de saúde.

A falta de interesse da categoria pelos assuntos sindicais se dá devido a 
forma de condução, pois os assuntos não são debatidos de forma coletiva, 
apenas a diretoria sabe dos assuntos estratégicos, não se forma quadros 
para substituir a diretoria sindical, porque os diretores não compreendem 
que é a base trabalhadora é o sustentáculo do movimento sindical e cada 
diretoria possui uma forma nova de compreensão do trabalho.

Neste pensamento surgiu o Movimento Construindo com a Base no ano 
de 2012 que se opunha a diretoria do sindicato SINASCE do qual fiz parte 
ativamente e devido a isto sofri represálias tanto da diretoria do sindicato 
como da gestão da época.

Compreendíamos que era necessário formar e informar a categoria sobre 
os assuntos internos e decisões da diretoria sindical, seus acordos políti-
cos que não vezavam a melhoria da categoria, pensávamos em aumentar 
o potencial de discursão sindical como um todo da categoria. Infelizmente 
não conseguimos seguir em frente, pois a face mais cruel do movimento 
interno sindical foi mostrada, alguns membros do movimento foram pro-
cessados administrativamente, outros transferidos, perderam funções e 
foram difamados nas redes sociais, por fim ficou claro que a diretoria não se 
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interessava na formação da categoria e muito menos no debate no campo 
das ideias para a melhoria da qualidade de trabalho da categoria.

Mesmo com todas as adversidades é importante estruturar a formação 
sindical, principalmente no momento que vivemos de grande retrocesso dos 
direitos trabalhistas, os sindicalistas precisam entender que se não forma-
rem outros trabalhadores o movimento sindical corre um grande risco de 
perder a essência da luta em favor dos trabalhadores e passam a ser mais 
uma ferramenta de dominação e ordem do sistema.

Resultados e discussão

As entrevistas realizadas com os agentes comunitários de saúde e 
numeradas com o objetivo de não identificar o locutor da entrevista, pois 
ainda se tem um receio em se identificar suas falas por preocupação de 
represálias contra o trabalhador, estes mostram a insatisfação de sermos 
representados por três sindicados, esta representação não reflete a quali-
dade na organização sindical e dos debates realizados. Abaixo sequem as 
entrevistas feitas por mim que também sou há onze anos agente comu-
nitário de saúde a outros agentes comunitários de saúde, foram redigidas 
conforme suas falas, com o objetivo de não se perder a emoção de seus 
discursos.

Os agentes comunitários de saúde declaram suas opiniões sobre o sin-
dicado quando dizem: “hoje nós temos o SINASCE, temos o SINDFORTE, 
tem o SINDSAUDE também que abrange outras categorias, são 3 (três) sin-
dicatos, que estão em atrito para ver qual o melhor e esquecem às vezes do 
objetivo que é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, ou seja, da 
classe que tá ali apoiando os sindicato, é uma classe com grande número de 
trabalhadores mas que não conhece o poder que tem, não conhece a força 
que possui”.

A classe trabalhadora percebe claramente que seus “representantes” não 
os representa, mas representam a si próprios, os trabalhadores se descolo-
cam todos os dias para seus locais de trabalho, sem possuírem um objetivo 
da melhoria de suas condições de trabalho e suas vidas são roubadas por 
um sistema que existe apenas para os consumir potencializando seu pro-
cesso de adoecimento laboral. Consumisse a vida, as reservas naturais em 
fim tudo. O trabalhador agente comunitário de saúde é consumido pelas 
preocupações de seu fardo do dia a dia, por processos de trabalho que cobra 
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a produção sem qualidade e a qualidade sem investimentos, isto impacta 
diretamente em sua saúde e lhe desenvolve algumas doenças.

Considerações finais

É preciso reorganizar o movimento sindical para lutar e garantir as con-
quistas já realizadas, desmistificar a luta sindical que deve ser a luta diária 
de todos os trabalhadores, reforçar o debate com argumentos que provem 
as condições desumanas das condições de vida dos trabalhadores, fazendo 
que estes compreendam que o mundo do trabalho está em permanente 
mudança que toda concessão nos oferecida é fruto de muita luta, não deixar 
que os encantos do sistema capitalista nos tire do foco que é uma efetiva-
ção de um sociedade, justa e igualitária da qual todos tem o necessário para 
viver e o homem não explore outro homem, pois a vitória do sistema capita-
lismo e a falta da consciência de classe dos trabalhadores, quando esta não 
se organiza colabora com o capitalista para permanecer na mesma situação 
de exploração.
Palavras-chave: Movimento sindical; Agente Comunitário de Saúde; 
Educação sindical; Formação Sindical.



351
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

BORGES, Altamiro. Texto trabalhado durante o 1º Módulo do Curso Nacional de 
Formação Político-sindical. [2006]. Brasília: [s.n],2006.

CARCANHOLO, Marcelo Dias. O atual resgate crítico da teoria marxista da depen-
dência. [2013]. Rio de Janeiro: [s.n],2013.

TOLFO, Suzana da Rosa; PICCININI, Valmíria. Sentidos e significados do trabalho: 
explorando conceitos, variáveis e estudos empíricos brasileiros. 19 .ed.esp 1. 
[S.l.]: [s.n], 2007.

RODRIGUES, Leôncio Martins. Formação e desenvolvimento do sindicalismo. 
[2013]. Rio de Janeiro: [s.n], 2009.

CLEGG, Hugh Armstrong; FOX, Alan e THOMPSON, Arthur Frederick. A History of 
British Trade Unionism Since 1889. Oxford; The Victoria House Printinh Co.Ltd, 
1964.

RODRIGUES, Paranhos Kátia. Outras palavras: educação sindical em São 
Bernardo nos anos 70/90. 9.ed. Niterói: [s.n],2000.

RODRIGUES Paranhos, Kátia Formação operária: arte de ligar política e cultura 
vol. 26. Campinas: [s.n], 2005.



352
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

A EXPERIENCIA DO PROJETO PETECA COMO 
SUBSÍDIO A DISCUSSÃO DA TEMÁTICA “TRABALHO 

INFANTIL” NO ENSINO DE ARTE

Cristiane e Castro Feitosa Melo1

Resumo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição da expe-
riência do Projeto PETECA como subsídio a discussão da temática “trabalho 
infantil” no ensino de arte dos alunos do Ensino Fundamental II. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso etnográfico. O trabalho está 
estruturado em duas partes. Na primeira, apresenta o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, a Constituição Federal e abre discussão na questão do 
combate à exploração dos jovens, sendo este um compromisso com a cida-
dania e com o futuro das crianças e adolescentes. Na segunda, registra a 
experiência das ações pedagógicas desenvolvidas em uma escola pública 
do município de Fortaleza. Por fim, apresenta as considerações finais, 
discutindo a necessidade de uma tomada de consciência em relação ao tra-
balho infantil, tendo como base a sociedade, o bairro estudado, mostrando 
o esforço político e cultural.
Palavras-chave: Arte, Projeto PETECA, Trabalho Infantil, Conscientização, 
Cidadania.

1 Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Ceará – 
UECE. 
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Introdução

Essa pesquisa aborda o ensino de arte no Ensino Fundamental, focali-
zando as ações do Projeto PETECA. Desse modo, toma como referência 
uma experiência pedagógica realizada do 6º ao 9º ano de uma escola 

pública do município de Fortaleza2.
A preocupação central deste trabalho pode ser assim resumida: qual a 

colaboração da experiência do Projeto PETECA como subsídio a discussão 
da temática “trabalho infantil”, no ensino de arte para alunos do ensino 
fundamental? Indaga até que ponto uma experiência teórico-prática pode 
contribuir para a formação de cidadãos que conscientemente refletem sobre 
os seus direitos e deveres e dos demais grupos que compõem a sociedade 
para com a temática “trabalho infantil”, na construção de uma sociedade 
consciente e sensibilizada, constituindo, portanto, num veículo para salva-
guardar os interesses das crianças e adolescentes.

O Projeto PETECA como subsídio a discussão da temática “trabalho 
infantil” no ensino de arte é o tema discutido e analisado em duas partes: A 
primeira – –apresenta o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assim 
como a Constituição Federal e abre discussão na questão do combate à 
exploração dos jovens, sendo este um compromisso com a cidadania e com 
o futuro das crianças e adolescentes. Também mostra , no qual discorre da 
pesquisa qualitativa como opção metodológica,realizando uma discussão 
empírica.

Na segunda parte – faz-se uma descrição da experiência do Projeto 
PETECA como subsídio a discussão da temática “trabalho infantil”, com 
ações junto aos alunos do 6º ao 9º ano e as possibilidades de contribuição da 
mesma, como auxílio ao ensino de arte dos alunos do Ensino Fundamental.

Por fim, cabe registrar que o assunto abordado possui maior comple-
xidade e profundidade, e esta pesquisa apenas trata-se de um ponto de 
partida, no qual deve ser aprofundado por outros interessados em desvendar 
a contribuição da necessidade de uma tomada de consciência em relação 
ao “trabalho infantil”, tendo como base a sociedade, o bairro estudado, mos-
trando o esforço político e cultural no Ensino Fundamental.

2 MELO, C. C. F. Geosaberes, Fortaleza, v. 8, n. 16, p. 81 - 93, set./dez. 2017.
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Metodologia

Tendo como opção metodológica uma abordagem de pesquisa quali-
tativa, esta proposta de trabalho busca respostas, tanto individual quanto 
coletiva, de forma sistemática e persistente. Neste processo de busca as 
respostas são expostas à discussão, à crítica e ao debate para que o conhe-
cimento venha se consolidar. Esta pesquisa não aceita que a realidade seja 
algo externo ao sujeito, valorizando a maneira própria de entendimento da 
realidade pelo indivíduo. Busca a interpretação em lugar da mensuração, a 
descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que fatos 
e valores estão intimamente relacionados, tornando-se inaceitável uma 
postura neutra do pesquisador. (MELO 2012, p. 41; 2017, p. 84; 2019, p. 6).

Com base nesses princípios, a pesquisa qualitativa defende uma visão 
holística dos fenômenos, isto é, leva em conta todos os componentes de 
uma situação em suas interações e influências recíprocas. Trata-se de 
um estudo de caso etnográfico porque a principal preocupação é com o 
significado que têm as ações e os eventos para as pessoas ou os grupos 
estudados. Alguns desses significados são diretamente expressos pela lin-
guagem, outros são transmitidos indiretamente por meio das ações, ambos 
descritos e avaliados pelo pesquisador.

A experiência do Projeto PETECA como subsídio a discussão da temá-
tica “trabalho infantil” foi uma pesquisa do tipo etnográfico em educação 
porque: fez uso das técnicas que tradicionalmente são associadas à etno-
grafia, ou seja, a observação participante, a entrevista intensiva e a análise 
de documentos; houve interação constante entre o pesquisador e o objeto 
pesquisado, ou seja, o pesquisador foi o instrumento principal na coleta e 
na análise dos dados; houve ênfase no processo, no que estava ocorrendo 
e não no produto ou nos resultados finais; houve preocupação com o signi-
ficado, com a maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, as 
suas experiências e o mundo que as cerca, levando o pesquisador a apreen-
der e retratar essa visão pessoal dos participantes; realizou-se um trabalho 
de campo, onde o pesquisador se aproximou de pessoas, situações, locais, 
eventos, mantendo com elas um contato direto e prolongado; houve a descri-
ção e a indução e, por fim, a formulação de hipóteses, conceitos, abstrações, 
teorias e sua testagem.

Para isso, o pesquisador fez uso de um plano de trabalho aberto e fle-
xível, em que os focos da investigação foram constantemente revistos, as 
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técnicas de coleta reavaliadas, os instrumentos reformulados e os fun-
damentos teóricos repensados. Esse tipo de pesquisa visa à descoberta 
de novos conceitos, novas relações e novas formas de entendimento da 
realidade.

Como referência empírica foi tomada a experiência pedagógica do 
Projeto PETECA como subsídio a discussão da temática “trabalho infantil” 
observada na Escola Municipal Nilson Holanda em um bairro da periferia de 
Fortaleza, com turmas do Ensino Fundamental.

Como fonte primária foi utilizada o depoimento, coletado através de 
entrevistas, com professores e alunos sobre esta experiência.

Desenvolvimento

Trabalho infantil e conscientização: caminhos para o exercício da cidadania

Nos dias de hoje, segundo Melo (2017, p. 82) “ ”, sendo um dos temas 
mais significativos na construção de umaproposta de Educação Integral.

Na Constituição Federal (1988) trata dos Direitos e Deveres Individuais e 
Coletivos, em que no seu Artigo 5º determina: “Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. E, quando versa os Direitos 
Sociais no seu Artigo 6º decide: “São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição”. (Emenda Constitucional nº 
90, de 2015).

No seu Artigo 7º define que: “São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] - a 
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos”. (Emenda Constitucional nº 20, de 1998).

Em 13 de julho de 1990 foi sancionada a Lei nº 8.069 que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em que aborda sobre a pro-
teção integral dos mesmos. E define como criança, a pessoa até doze anos 
de idade incompletos e, como adolescente, aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.
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No Artigo 3º deixa claro que a criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta lei. São asseguradas, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvi-
mento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade.

Os direitos enunciados aplicam-se a todas as crianças e adolescen-
tes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, 
etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvi-
mento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local 
de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem.

Em seu Artigo 4º esclarece que é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Quanto ao direito à educação, cultura, esporte e lazer, ficam claro que,

“A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho”. No que se refere 
ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho, em seu 
Artigo 60º determina: “É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. (ECA, 
Artigo 53º).

Quanto à prevenção no seu Artigo 70º decide: “É dever de todos prevenir 
a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adoles-
cente”. E completa,

“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e 
na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico 
ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não vio-
lentas de educação de crianças e de adolescentes”. (ECA, Artigo 
70-A).
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O Estatuto da Criança e do Adolescente institui o Conselho Tutelar, em 
que no Artigo 131º determina: “O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cum-
primento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”.

Considerando também que a Convenção sobre os Direitos da Criança 
reconhece o direito da mesma estar protegida contra a exploração econô-
mica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso, 
interferir em sua educação, ser prejudicial a sua saúde ou ao seu desenvol-
vimento físico, mental, espiritual, moral ou social.

Tomando nota das disposições de instrumentos jurídicos internacionais 
relevantes para a proteção de crianças, inclusive a Convenção nº 182 da 
Organização Internacional do Trabalho sobre a Proibição das Piores Formas 
de Trabalho Infantil e a Ação Imediata para sua Eliminação, encorajados pelo 
imenso apoio à Convenção sobre os Direitos da Criança, que demonstra o 
amplo compromisso existente com a promoção e proteção dos direitos das 
mesmas, reconhecendo a importância da implementação das disposições 
do Programa de Ação para a Proteção a Crianças e a Declaração e Agenda de 
Ação adotada no Congresso Mundial contra a Exploração Comercial Sexual 
de Crianças, realizada em Estocolmo, de 27 a 31 de agosto de 1996, bem 
como outras decisões e recomendações relevantes emanadas de órgãos 
internacionais pertinentes.

Contudo, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apresentam que a redução dos casos de trabalho e exploração infantil e 
trabalho desprotegido do adolescente segue lenta. Entende-se que entre 
os motivos para esse cenário está o limite da fiscalização nos campos de 
maior incidência da prática: a agricultura familiar, as atividades domésticas 
e as informais, em que crianças e adolescentes trabalham vendendo balas 
em sinais de trânsitos, limpando carros, entre outros.

Por mais que pareça improvável, ainda se esbarra na aceitação do traba-
lho na infância como uma etapa preparatória para a vida adulta, a partir da 
falsa idéia de que a criança e o adolescente, enquanto indivíduo em transi-
ção deve vivenciar e ser responsabilizado pelas tarefas domésticas e/ou de 
complementação da renda familiar.

Paralelamente, as crianças e adolescentes que trabalham têm maior 
dificuldade de permanecer na escola e apresentam baixo rendimento. São 
estudantes que têm negado seu direito à educação e ao aprendizado signifi-
cativo. Da mesma maneira, profissionais da educação não são capacitados 
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a reconhecer as situações de exploração e, com isso, a escola deixa de exer-
cer seu papel de fortalecedora do Sistema de Garantia de Direitos.

Nessa perspectiva, o Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE) 
e as Secretarias Estadual e Municipais da Educação no estado, em par-
ceria com outros órgãos e entidades do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente, desenvolveram, desde 2008, o Programa de 
Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, 
conhecido como PETECA.

Com o objetivo de aumentar a conscientização da sociedade sobre o 
tema, reforçar a importância da erradicação das situações de exploração e 
fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, ampliando qualitativa e quan-
titativamente as políticas públicas de atendimento ao público em questão, 
o PETECA reúne um conjunto de ações de conscientização e sensibilização 
nas comunidades e escolas dos municípios para salvaguardar os interesses 
das crianças e adolescentes.

Para tanto, o MPT-CE, em diálogo com as Secretarias Municipais de 
Educação que participam do programa, incluiu a temática na proposta 
pedagógica e curricular das escolas de ensino fundamental. Paralelamente, 
nessas regiões, foram capacitados os profissionais da educação para atua-
rem tanto como multiplicadores do tema na comunidade, em especial, com 
as famílias dos estudantes, sobretudo, para ajudá-los a reconhecerem e 
perceberem as situações de exploração.

Como parte das formações com os professores, a metodologia incen-
tiva os estudantes a realizarem atividades sobre os direitos da criança e do 
adolescente, especialmente sobre trabalho infantil, violação ainda muito 
presente no estado. E, como produto da iniciativa, são realizados eventos 
nas escolas, nas Secretarias Municipais e em Fortaleza (CE) para divulgar a 
produção.

Resultados e discussão

A experiência do projeto peteca na Escola Nilson Holanda

Na Escola Nilson Holanda, início do ano 2017, foi apresentado aos estu-
dantes do 6º ao 9º ano, o combate ao “trabalho infantil”.

Para que esse assunto fosse levado até as salas de aula, utilizou-se como 
base o Programa do Ministério Público do Trabalho do Ceará (MPT-CE) inti-
tulado sendodividido nas etapas que se seguem:
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a) apresentação do Projeto: foi identificado o seu principal objetivo, 
combater o trabalho infantil, com vídeos que sensibilizaram os estu-
dantes, quanto a sua importância diante da sociedade.

Nos dias que se sucederam, o trabalho interdisciplinar, que uniu a dis-
ciplina de arte/literatura com a de geografia foi essencial ao combinar, 
sequencialmente, a leitura da cartilha “Brincar, estudar, viver... Trabalhar, só 
quando crescer” e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para que 
houvesse o conhecimento e a fixação dos direitos neles contidos, bem como 
dos prejuízos e consequências provenientes do trabalho infantil, em seguida, 
um grande debate em equipes foi desenvolvido. (MELO 2017, p. 86).

b) trabalhos de equipe: após a semana de debates, de acordo com 
Melo (2017, p. 86) cada turma do Ensino Fundamental e seguindo as 
“Orientações Pedagógicas” do Projeto MPT-CE na Escola, o tema foi 
desenvolvido em sala de aula, com trabalhos diferenciados e com a 
turma dividida em grupos, sendo:

• 6º ano (A e B – Manhã e Tarde): “Árvore do Trabalho Infantil”

Após a leitura da cartilha e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
os alunos foram separados por equipes, para discutirem entre si sobre a 
temática “trabalho infantil” e levantar questões da realidade que os cerca.

Em seguida, cada equipe, desenhou uma árvore contendo: raiz: as cau-
sas do trabalho infantil; caule: as várias formas de trabalho infantil; folhas: 
as consequências do trabalho infantil na vida das crianças; frutos: as possi-
bilidades de solução do problema.

Após a conclusão do desenho, cada equipe apresentou a sua árvore e 
houve um debate sobre cada parte da mesma.

Como conclusão dessa atividade e com base nos itens mais citados, foi 
elaborado, em forma de quadro, um único relatório com os problemas, con-
forme a temática da respectiva parte da árvore, de acordo com os próprios 
alunos. (QUADRO 1).
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Quadro 1 - Trabalho Pedagógico sobre a Cartilha “Brincar, estudar, viver... Trabalhar, só 
quando crescer” e o Estatuto da Criança e do Adolescente – Árvore do Trabalho Infantil.

Turma do 6º ano (A e B – Manhã e Tarde) da Escola Nilson Holanda.

Árvore do Trabalho Infantil
Raiz Caule Folhas Frutos

(as causas do trabalho
infantil)

(as várias formas de
trabalho infantil)

(as consequências do
trabalho infantil na
vida das crianças)

(as possibilidades de
solução do problema)

-Os Pais colocam o filho para tra-
balhar para ajudar nas despesas 
de casa. 
-Os Pais ficam doentes e o filho 
precisa trabalhar.  
-Os Pais obrigam os filhos a tra-
balhar para ganhar (tomar) din-
heiro. 
-Os Pais não querem trabalhar. 
-Os Pais, que possuem pessoas 
deficientes (física e/ou especiais) 
em casa colocam o filho para tra-
balhar para ajudar nas despesas 
com remédios, leite e comida ap-
ropriados para a pessoa especial, 
fraldas etc. 
-Os Pais trabalham e obrigam o 
filho a ficar em casa cuidando do 
irmão mais novo. 
-Os Pais obrigam o filho a ficar no 
comercio da família, enquanto a 
Mãe vai ao Posto de Saúde e/ou 
hospital. 
-Pobreza familiar. 
-Falta de responsabilidade dos 
Pais. 
-Falta de estudo dos Pais, que 
como não estudaram entende que 
a educação não é importante. 
-Para não ser maltratado. 
-O Pai encontra
-se preso (em prisão) e a Mãe 
obriga o filho a trabalhar para aju-
dar nas despesas de casa. 
-A criança e o adolescente têm 
muita energia e quer gastar essa 
energia ajudando os Pais. 
-Os Pais são viciados e colocam 
o filho para trabalhar em troca de 
droga.

-Vendendo coisas na 
rua como: bombom, 
fruta, água etc. 
-Flanelinha no sinal 
de trânsito. 
-Lavando carro. 
-Juntando lixo. 
-Catador de latinha, 
papel, plástico etc. 
-Trabalhando no mer-
cantil. 
-Trabalhando em 
casa de família. 
-Vendendo e/ou en-
tregando água. 
-Vendendo salgados. 
-Cuidando de ani-
mais. 
-Vendedor em mer-
cearia. 
-Fazendo malabaris-
mo no sinal de trân-
sito. 
-Exploração sexual. 
-Vendedor de drogas.

-Não ter infância. 
-Não ter juventude. 
-Não ter estudo. 
-Aparecimento de 
doenças. 
-Problemas na colu-
na. 
-Se a criança não vai 
para a escola ela será 
um analfabeto. 
-Terá traumas. 
-Será ladrão. 
-Será mendigo. 
-Será traficante. 
-Seu futuro será po-
bre. 
-Entrará no mundo do 
crime. 
-Perdem oportuni-
dades na vida para o 
seu futuro.

-Os Pais devem ter 
mais responsabili-
dade com os filhos. 
-A Lei deve ser cum-
prida, tanto a Consti-
tuição Federal como o 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). 
-As escolas devem 
estudar o ECA desde o 
início com as crianças 
e, em seguida com os 
adolescentes. 
-Os casos de trabalho 
infantil devem ser de-
nunciados e o Consel-
ho Tutelar deve agir. 
-Deve haver reunião 
com os Pais para ex-
plicar o Estatuto da 
Criança e do Adoles-
cente (ECA). 
-Os Pais devem ser 
orientados sobre o 
crime, que eles come-
tem, quando colocam 
a criança e o adoles-
cente para trabalhar 
e atrapalham e/ou 
proíbem que eles es-
tudem.

Fonte: MELO (p. 87 e 88, 2017).
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• 7º ano (A e B – Manhã e Tarde): “Esquete Teatral”

Logo após a leitura da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e da cartilha “Brincar, estudar, viver... Trabalhar, só 
quando crescer” os alunos foram separados por equipes, para discutirem 
entre si sobre a temática “trabalho infantil” e levantar questões da realidade 
que os cerca. (MELO 2017, p. 88).

Em seguida eles montaram uma breve “estória”, que deveria conter 
como personagens, uma criança ou adolescente em situação de trabalho 
e as pessoas ligadas à situação: patrão, pais, professores, irmãos, amigos, 
entre outros, de acordo com a criatividade de cada grupo. E, as soluções 
dos problemas apontados na estória deveriam ter como base o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. (MELO 2017, p. 88).

A estória foi apresentada em forma de “esquete teatral”, que é uma peça 
de curta duração, que tem cerca de 10 minutos e geralmente possui cará-
ter cômico e os atores possuem forte capacidade de improvisação. O tema 
“trabalho infantil” foi mostrado pelos alunos de forma variada. (MELO 2017, 
p. 88).

Observou-se nas apresentações o tema abordado “Estudar Sim, Trabalho 
Infantil Não!” e o tempo no qual elas duravam. Com isso, os melhores 
“esquete teatral” tiveram duração de 6:05 minutos e foram gravadas e publi-
cadas no site https://www.youtube.com/.

• 8º ano (A e B – Manhã e Tarde): “Entrevista”

Depois de realizada a leitura da Constituição Federal, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e da cartilha “Brincar, estudar, viver... 
Trabalhar, só quando crescer” a turma foi dividida em grupos. Cada grupo 
discutiu entre si sobre a temática “trabalho infantil” e a importância do ECA 
para soluções dos problemas apontados e elaboraram, previamente, um 
questionário sobre o tema, com o mínimo de dez perguntas. (MELO 2017, 
p. 89).

A Professora de arte/literatura e geografia enviou o convite para repre-
sentantes dos órgãos de proteção dos direitos da criança e do adolescente, 
como o Conselho Tutelar e o Ministério do Trabalho.

Os alunos resolveram nomear o dia da entrevista como “Roda de Criança”, 
onde eles criaram, na sala de informática, um ambiente com as cadeiras 
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arrumadas em círculo e os entrevistados ficaram sentados no centro em 
cadeiras que giram. Cada equipe tinha o direito de efetuar três perguntas. 
(MELO 2017, p. 89).

Dentre as principais perguntas realizadas foi elaborado, em forma de 
quadro, um único relatório, conforme a temática da cartilha “Brincar, estudar, 
viver... Trabalhar, só quando crescer”, da Constituição Federal e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. (QUADRO 2).

Quadro 2 - Entrevista sobre a Cartilha “Brincar, estudar, viver... Trabalhar, só quando cres-
cer”, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente – Roda de Criança.

Roda de Criança

Pergunta Resposta

1ª – Como definir quando uma pessoa 
é considerada criança, adolescente ou 
adulto?

De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências, no seu Artigo 2º diz que considera-se criança, para 
os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. E no Nos 
casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto 
às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

2ª – É dever de quem assegurar os 
direitos da criança e do adolescente?

O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu Artigo 4º garante 
que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

3ª – Quando o adolescente pode iniciar a 
vida profissional com o trabalho?

O ECA no seu Artigo 60 garante que é proibido qualquer trabalho 
a menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz. No Artigo 61 assegura que a proteção ao trabalho dos 
adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo do 
disposto nesta lei. No Artigo 64 garante que ao adolescente até 
quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. No 
Artigo 65 garante que ao adolescente aprendiz, maior de quatorze 
anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. E 
no Artigo 66 garante que ao adolescente portador de deficiência é 
assegurado trabalho protegido.

Fonte: MELO (p. 89, 2017).

• 9º ano (A – Manhã e Tarde): “Anúncio Publicitário”

Após a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da cartilha 
“Brincar, estudar, viver... Trabalhar, só quando crescer” a turma foi dividida 
em grupos. Cada grupo discutiu entre si sobre a temática “trabalho infantil” 
e a importância do ECA para soluções dos problemas apontados e, escolhe-
ram uma forma de abordar o tema existente no seu Município ou Estado e 
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criou um anúncio publicitário de conscientização pela erradicação do traba-
lho infantil. (MELO 2017, p. 90).

Os alunos, enquanto protagonistas criaram o anúncio e montaram com 
desenhos, fotografias, recortes, colagem e textos. Em seguida cada grupo 
fez uma apresentação do anúncio criado, chamando a atenção de toda a 
turma e levando ao debate.

Outras apresentações com o tema “Estudar Sim, Trabalho Infantil Não!” 
foram gravadas e observadas o tempo para publicação, como: poesia, conto, 
música, esquete teatral, curta metragem e pintura. Com isso, os melhores 
trabalhos em cada modalidade foram apresentados e divulgados no site do 
Youtube. (QUADRO 3).

Quadro 03 - Modalidades das apresentações com o tema “Estudar Sim, Trabalho Infantil 
Não!”. Turma do 8º ano (A e B – Manhã e Tarde) da Escola Nilson Holanda.

Estudar Sim, Trabalho Infantil Não!

Poesia Conto Música Esquete Teatral Curta Metragem

“Toda criança tem
direitos”
https://www.youtub
e.com/watch?v=0f
wY9AiF6tQ&list=
LLFa098xAeq5JgE
n8S4HmTrg&index
=1

“Não! Para o
Trabalho
Infantil”.
https://www.yout
ube.com/watch?v
=LRV8Tq327d4
&index=2&list=L
LFa098xAeq5JgE
n8S4HmTrg

“Deixa a criança
acreditar”.
https://www.yout
ube.com/watch?v
=gSjl4cwCbcw&l
ist=LLFa098xAeq
5JgEn8S4HmTrg
&index=3
“Não podemos
nos calar”.
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qm81etibNzw

“Estudar Sim,
Trabalho Infantil
Não!”.
https://www.youtub
e.com/watch?v=W2
XS2YOxPMI
“Esperança”.
https://www.youtub
e.com/watch?v=U0
Lwqb0AJFk&t=8s

“O dicionário do
sofrimento, o abc da
exploração”.
https://www.
youtube.
com/watch?v=cPgM
GOFkM7k

Fonte: MELO (p. 90, 2017).

Considerações finais

A experiência do Projeto PETECA como subsídio a discussão da temá-
tica “trabalho infantil” no ensino de arte, realizada com os alunos do Ensino 
Fundamental é considerada uma tentativa concreta e objetiva no sentido de 
articular teoria e prática. Desse modo, pode-se inferir que a mesma buscou 
ser criadora, caracterizando-se por uma forte preocupação com o espaço 
geográfico e o social.

A prática social é quem define as linhas de ação que deverá ser seguida, 
ou seja, o professor primeiro procura conhecer a realidade de seus alunos 
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para poder agir e nunca pensa em jogar para eles conteúdos importados, 
recebidos prontos, elaborados verticalmente e que não condizem com sua 
realidade. Assim foi o caso da experiência do Projeto PETECA na Escola 
Municipal Nilson Holanda, onde se observou que no bairro em que a mesma 
tem sua sede e onde reside quase todo o seu corpo discente, a temática 
“trabalho infantil” era sempre pouco discutido e nada era feito, trazendo 
constrangimento para alunos, moradores do bairro e docentes.

É necessário que haja um elo entre aquilo que se idealiza e o real. O que 
se pensa tem que estar de acordo com aquilo que será posto em prática. 
Na prática pedagógica reflexiva, professores e alunos atuam com o mesmo 
objetivo, ambos são sujeitos críticos capazes de produzir uma prática peda-
gógica que supere a relação autoritária sempre em busca da reciprocidade 
entre professor e aluno.

A prática pedagógica reflexiva é criadora e transformadora, ou seja, ela é 
capaz de produzir um novo homem, uma nova sociedade, um novo espaço 
geográfico e com isso uma nova realidade. É necessário que o professor 
seja consciente de tudo que o cerca, ele deve estar ciente de sua missão 
histórica, de suas finalidades, da estrutura da sociedade capitalista, do papel 
da escola dentro dessa sociedade, suas condições reais de trabalho e prin-
cipalmente as possibilidades de transformações. Tem-se, portanto, que 
analisar criticamente as experiências concretas, bem como os problemas 
existentes na prática pedagógica, aos quais os professores estão sujeitos, 
que muitas vezes, impedem que trabalhos práticos sejam desenvolvidos e 
que condigam com a realidade do aluno. Tudo isso tem que ser conhecido 
e analisado pelos professores e alunos que anseiam desenvolver uma visão 
crítica da realidade em que vivem. A despeito de todas essas dificuldades, a 
experiência mostrou que o alvo principal foi atingido, ou seja, a discussão da 
temática “trabalho infantil”, inicialmente sendo um fator de curiosidade dos 
discentes envolvidos, acabou por envolvê-los de uma maneira mais pro-
funda e social, dessa forma conseguindo passar o tema proposto.

No final do ano letivo, os alunos do Ensino Fundamental, que tiveram 
seus trabalhos selecionados para a grande final interna do Projeto PETECA, 
em cada categoria, solicitaram à Direção da Escola, que se fizesse uma 
apresentação com uma banca de jurados externos e convidados sob a 
coordenação da professora de Arte e Geografia, no intuito de enriquecer de 
forma mais aprofundada o conteúdo visto e trabalhado pelos mesmos em 
sala de aula.
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O pedido foi aceito pela Direção e a grande final foi realizada, no qual 
os alunos divididos em categorias apresentaram seus trabalhos: música, 
conto, poesia, pintura, esquete teatral e vídeo. Ficou esclarecida a participa-
ção ativa dos alunos pela quantidade de trabalhos apresentados.

Os discentes que assistiam juntavam-se para observar e ouvir as apre-
sentações feitas pelos próprios alunos. Fica evidente, que a idéia surgiu dos 
próprios alunos, não satisfeitos por estudarem a temática “trabalho infantil” 
e observarem que nas mediações da escola, local de residência de muitos 
e de transição, o problema da falta de conscientização da população com o 
assunto era enorme, fato observado durante o desenvolvimento do Projeto 
PETECA. A professora de Arte e Geografia apenas forneceu aparatos para 
estudo sobre o assunto, ficando livre para que os próprios se organizassem 
e selecionassem o material.

Foi organizado, também, pelos alunos e encaminhado à Secretaria da 
Educação do Município de Fortaleza, um relatório contendo fotos e redações 
à respeito do Projeto PETECA.

Vivemos hoje a época das grandes contradições, pois se de um lado o 
Ministério Público, a Escola e a mídia divulgam o “Estatuto da Criança e do 
Adolescente” (ECA), ainda presenciamos e observamos de um outro lado a 
questão de diversas mídias abordarem a

existência do trabalho infantil. Com isso, cria a necessidade de novos 
métodos de educação que se comprometam, cada vez mais, quanto ao ser 
social e quanto aos direitos da criança e do adolescente.

Alguns pontos norteiam os debates à cerca da questão do “trabalho 
infantil” na escola. No Brasil, as iniciativas nessa direção esbarram na falta 
da “cultura” de se trabalhar de modo global os problemas ligados aos pro-
cessos de educação.

Quando se questiona a necessidade de elaboração de modelos que regu-
lem os modos e a dinâmica das transformações educativas, é preciso ter a 
visão e a não aceitação dos atuais métodos utilizados. Devem-se ressal-
tar as peculiaridades da realidade brasileira e nesse contexto desenvolver 
modelos próprios.

A escola é hoje a principal ferramenta para o ensino, a educação e o desen-
volvimento de Projetos que tratam da realidade do aluno e que ao mesmo 
tempo apontem soluções. Com isso, é a escola, como instituição voltada à 
produção do saber crítico, que deve refletir e agir no sentido de mobilizar as 
pessoas em prol do “ser social”. Hoje, mais do que nunca, professor e escola 
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devem incluir no interior de seus currículos e programas, temas ligados ao 
“trabalho infantil” e aos “valores humanos”, sendo condição suficiente para 
o surgimento de debates críticos, que apontem na direção de soluções para 
os problemas da exploração da criança e do adolescente.

No tocante, aos trabalhos aplicados no Ensino Fundamental (do 6º ao 
9º ano) os alunos revelaram a conscientização e o desejo de mudanças no 
momento em que foram trabalhados os conteúdos relacionados à explo-
ração do tema. Com isso, é importante afirmar, que a formação do sujeito 
integral deve partir de uma proposta crítica, levando em conta o processo de 
democratização da escola, procurando estruturar no contexto dos conteú-
dos dos futuros cidadãos, no sentido de prepará-los para a sua função, que 
deverá ser antes de tudo social.

Como o conhecimento permite às pessoas intervirem de modo responsá-
vel sobre à própria realidade, esta é condição indispensável para se colocar 
a questão “trabalho infantil” numa perspectiva de co-responsabilidade entre 
escola, indivíduos e sociedade. A qualidade de vida das futuras gerações 
depende desta prática social.
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ARTE E EDUCAÇÃO: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Ana Beatriz Martins Rocha1 | Paloma Rocha de Castro2

Resumo: A arte enquanto atividade de expressão e instrumento transforma-
dor do sujeito pode ser utilizada como mediadora em diversos contextos. A 
partir de uma breve pesquisa bibliográfica e do embasamento teórico por 
meio da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski, o presente trabalho teve 
como objetivo analisar as implicações do uso da arte no contexto da educa-
ção. Diante disso, nota-se que a arte é uma potente ferramenta na criação 
de novos sentidos e significados, de forma que permite ao sujeito novos 
modos de experienciar o processo de ensino e aprendizagem, a partir do 
desenvolvimento de atividades criadoras e criativas por meio do fazer artís-
tico. Ademais, são necessárias pesquisas mais práticas sobre a interface 
entre educação e arte, de modo que as implicações dessa relação possam 
ser analisadas com mais clareza.
Palavras-chave: Arte, Educação, Sujeito, Subjetividade, Vigotski.

1 Graduanda do Curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
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Introdução

A arte configura-se como elemento que expressa a subjetividade 
humana e suas formas de se estabelecerem no mundo, no contexto 
social e na cultura. Dessa forma, a produção artística se identifica 

como elemento mediador entre o homem e o mundo de modo que aborda e 
abrange formas de identificação superiores do indivíduo como a criatividade, 
imaginação, sentimento, emoções, entre outros. Apesar de não se expressar 
como simples elemento de contágio a partir do qual o artista busca passar 
seus pensamentos, dores ou alegrias de forma “pura”, a produção da arte se 
esboça como elemento fundamental à vivência do homem e às suas formas 
de significar o que a ele é exposto.

Sendo assim, entender a arte e suas implicações no indivíduo inserido 
em sociedade e relacioná-lo a essa ferramenta, torna-se extremamente 
necessário, fato que guiou o presente artigo e elaborou ante a ele certo tipo 
de necessidade de discussão. Nesse contexto, a arte, é aqui analisada a 
partir de uma ideia de instrumento de mediação que se torna um elemento 
modificador do indivíduo, de modo a transformá-lo de forma significativa 
na medida em que seus sentimentos em relação à determinada obra, por 
exemplo, são realocados, ou superados, o que configura uma instabilidade 
no ser para instigar uma busca posterior por estabilização. 

É fato notório, portanto, que a atividade artística se liga diretamente a 
elementos superiores como a imaginação e criatividade. Nesse sentido, 
expressões culturais e sociais estão atreladas a essas formas humanas 
de diferenciação, de modo que proporcionam avanços no meio, sejam eles 
científicos, culturais e sociais.

A educação, a partir daí, quando associada ao fazer artístico, abre espaço 
para novos movimentos, novas formas de expressão, de pensamento e, 
inclusive, para a imaginação. O saber artístico também torna as situações 
de ensino e aprendizagem mais “ricas” de certa forma, traz novas formas de 
configuração do homem em suas formas de manifestação e de se entender 
em relação ao mundo e a si. Dessa forma, a educação, enriquecida com a 
arte, provoca além de mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, 
intrínsecos à escola, mas também elabora novas formas de subjetivar-se do 
ser e de constituição do sujeito em meio à sociedade.

Assim, o presente artigo teve como um dos objetivos principais entender 
como aspectos do saber artístico a partir da Psicologia Histórico-Cultural e, 
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por intermédio, da teoria vigotskiana, compreender e analisar como a arte 
pode ser usada e atrelada à educação na sociedade. Para tanto, utilizou-se 
de pesquisa qualitativa em endereços eletrônicos como SciELO, publicações 
de revistas e livros, a fim de obter material necessário que correspondesse 
aos objetivos da análise.

Concluiu-se, a partir da pesquisa, primeiramente, o papel que a arte 
desenvolve tanto no meio social, quando no meio educacional, como 
elemento mediador que promove transformações e novas formas de se rea-
locar no mundo e na cultura. Observou-se, dessa forma, que é necessário, 
acima de tudo, pesquisas mais práticas no campo que envolvam revisões 
de literatura, mas que retratem também as ações práticas da utilização da 
arte na educação de modo a entender de forma mais simples e dinâmica as 
influências advindas das possíveis utilizações do fazer artístico na escola, 
discutindo, principalmente, como a arte pode estar ligada à subjetivação dos 
indivíduos, incluindo uma formação humana integral.

Metodologia

As informações contidas no presente trabalho foram obtidas a partir de 
uma pesquisa bibliográfica na base de dados SciELO, usando os descritores 
“arte” e “educação”, do período de 2000 até 2015. Para embasamento refe-
rencial, foram analisados também livros editados entre 1999 e 2015, além 
de artigos presentes em revistas eletrônicas e um relatório. Ademais, com 
o intuito de embasar teoricamente os achados discutidos a seguir, utilizou-
se como referencial teórico básico a Psicologia Histórico-Cultural de Lev 
Semionovich Vigotski (1896-1934).

Desenvolvimento

A arte como atividade da expressão humana e participante da constitui-
ção do sujeito integral está relacionada a aspectos de formação e criação do 
indivíduo. Desse modo, a atividade artística liga-se às formas de expressão 
do sujeito e estabelecem uma relação do indivíduo com o mundo externo, 
apresentando também os movimentos de ser e estar no mundo desse que 
pode se expressar também através da arte.

Nesse sentido, a arte é considerada um instrumento mediador que tra-
balha com o “indizível”, com o não dito. Não se caracterizando como cópia 
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fiel da realidade, a arte, porém, traduz a realidade objetiva que será signifi-
cada de modo singular, explorando o ser em toda sua potencialidade. Sendo 
assim, todo indivíduo apresenta um potencial para a arte, cada um de forma 
individual e significativa, sofrendo também suas ações, no sentido de por ela 
não passar ileso.

De acordo com Vigotski, a obra de arte transforma e modifica a reali-
dade de tal maneira que não é possível, através dela, fazer uma comparação 
do significado dos fenômenos artísticos para os da vida (VIGOTSKI, 2003). 
Sendo assim, a arte atua como procedimento que se implica ao homem, 
possuindo com ele relação direta de transformação que atua tanto no ser 
quanto na própria atividade artística.

Entretanto, não se deve encarar a arte relacionando-a a aspectos de 
contágio no sentido de endereçar a ela tal certa estabilidade de modo que 
apenas a interpretação do artista ao criar sua obra deve ser levada em consi-
deração, provocando, assim, uma passividade na busca de sentidos da obra 
e engessamento do que ela pode representar para o expectador. O papel da 
arte como instrumento mediador deve aqui ser levado em consideração ao 
relacioná-la à expressão da subjetividade do sujeito, incluindo também a 
expressão da subjetividade do observador, sendo ressignificada por ele.

Sendo assim, a arte perpassa simplesmente aspectos de contágio e ele-
va-se à posição de instrumento transformador. Entretanto, de acordo com 
Vigotski (2003), são atribuídos à arte três objetivos estranhos à estética 
que excluem a arte da percepção do sujeito, são eles, a saber, a moral, o 
conhecimento e o sentimento. A partir disso, tem-se a arte como instru-
mento que ilustra aspectos morais; a arte como ferramenta pela qual se 
aborda a intelectualidade e o pensamento social; e a arte como instrumento 
de entretenimento e incitadora de sentimentos de alegria. Nesse sentido, o 
reducionismo a um desses três objetivos limita a arte e a forma como Vigotski 
e a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural a aborda e a considera.

A Psicologia Histórico-Cultural, nesse contexto, em linhas gerais, desen-
volve, primeiramente, a figura do homem como ser multideterminado, que 
não se configura apenas como resultado da evolução biológica da espécie, 
mas que também é fruto de determinações sociais e históricas, ao mesmo 
tempo que está inserido em uma determinada cultura. A partir disso, a arte é 
significada e interpretada como exploradora do homem em suas potenciali-
dades, que realiza uma síntese entre o biológico e o cultural.
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Fundamentada nisso, a arte se impõe à espécie humana como ferra-
menta necessária à evolução do homem enquanto espécie no sentido de ser 
o indivíduo detentor e formador de um aparato cultural que se desenvolve 
e se implica à sociedade na qual esse se insere. Além disso, Vigotski apre-
senta a ideia de que as expressões artísticas possuem também um suporte 
biológico no sentido de que concebe a ideia da atividade criadora da arte 
como “transformação dos tipos inferiores de energia psíquica não-consu-
midos e que não encontram saída na atividade normal do organismo em 
tipos superiores” (VIGOTSKI, 2003, pág. 231).

Além disso, é necessária a observação de que o homem, ao nascer, 
possui potencialidade para a arte. Isso deve levar em consideração de que 
outras espécies não produzem arte, quando analisamos essa como produto 
da ação puramente humana e da ação do ser no mundo. A partir disso, se 
discute a arte enquanto atividade criadora e formadora, como construção 
ligada diretamente ao trabalho. Por sua vez, o trabalho na perspectiva da 
Psicologia Histórico-Cultural e suas discussões são muito baseados nos 
ideais marxistas que envolvem o trabalho como atividade humana trans-
formadora por meio da qual o homem, enquanto ser ativo, cultural e social, 
estabelece sua influência no meio externo e o modifica diretamente, tor-
nando-se também espécie que se diferencia das outras. Dessa forma,

“[...] Arte é produto da criação humana, resultado do trabalho/
ação do homem sobre a natureza, é imanentemente social – 
nasce na e para a sociedade – e manifesta posições estéticas, 
éticas e políticas de uma determinada época, portanto, nunca é 
neutra.” (AMOP, 2014, pág. 195)

O materialismo histórico-dialético, representando o marxismo na 
Psicologia Histórico-Cultural, é apresentado como método e diz respeito à 
análise da realidade concreta, palpável e não abstrata que se apresenta em 
um processo histórico e social, e que, a partir disso, determina a vida polí-
tica e social. Sendo assim, o materialismo histórico-dialético, tanto presente 
na obra de Marx, quanto utilizado por Vigotski como método, é utilizado a 
partir de um viés que almeja analisar os fatos de forma histórica e acíclica, 
de modo que as dualidades sejam superadas diante de uma sociedade que 
está em constante movimento. Sendo assim, do mesmo modo que o indi-
víduo não passa ileso pela vivência artística, a arte também não passa ilesa 
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pelo indivíduo, no sentido de que ela reflete, em toda a sua forma, o produtor 
e, a partir da reflexão, explora o expectador.

Para tanto, a arte está também diretamente ligada às emoções e à vivên-
cia emocional. Sua ligação às emoções representa, antes de tudo, uma 
caracterização psicológica da arte no sentido de ligar-se ao indivíduo e ter 
o poder também de despertar nesse uma reação emocional. Vigotski, entre-
tanto, afirma que o fator psicológico da arte se liga a uma vivência estética 
que está relacionada não a repetição, mas à superação e triunfo sobre as 
reações reais. (VIGOTSKI, 2003).

Além disso, é inegável a clara relação entre os processos artísticos e 
a expressão da criatividade, tendo em vista que a atividade gera proces-
sos de mudança nos indivíduos e no próprio meio. Para Vigotski, citado por 
Nunes e Silveira (2015), a criatividade se configura como função superior, 
ou seja, função eminentemente humana, e que está diretamente ligada ao 
desenvolvimento e avanços pessoais, culturais, sociais e científicos. Nesse 
sentido, considerando as expressões criativa e artística como intrinseca-
mente ligadas, entende-se que o desenvolvimento científico produzido pela 
ação criativa, quando relacionado à educação, por exemplo, também pode 
ser observada através da arte e de como essa expressão configura modifi-
cações na formação integral subjetiva humana.

Resultados e discussão

Ao pensar em uma interface entre arte e educação, é necessário, pri-
meiramente, refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem para a 
Psicologia Histórico-Cultural. Assim como as demais dimensões na teoria 
de Vigotski, a aprendizagem é um processo que não pode ser pensado sem 
ser implicado na relação com o outro, visto que é a partir das interações nas 
situações de ensino que se constitui a ação de aprender. Desse modo, para 
Vigotski, a aprendizagem é um procedimento de aquisição de conhecimen-
tos e valores, que englobam o intercâmbio ativo do sujeito com sua cultura 
(NUNES; SILVEIRA, 2015).

Ainda nesse contexto, é importante salientar que, para Vigotski, há uma 
forte relação entre desenvolvimento e aprendizagem, na medida que o 
desenvolvimento do sujeito é impulsionado a partir das situações de ensino 
e aprendizagem, colocando estas como peças fundamentais para a consti-
tuição das funções psicológicas superiores.
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O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) também é rele-
vante para compreender essa relação, pois ele diz respeito às capacidades 
que já foram alcançadas (desenvolvimento real) e aquelas que podem ser 
alcançadas (desenvolvimento potencial). Nesta situação, com o auxílio da 
mediação do outro, o ser humano consegue chegar a níveis mais complexos 
e, desse modo, reconstruir significados e tornar uma função real aquilo que 
antes era potencial (NUNES; SILVEIRA, 2015).

Para chegar a esses níveis, é preciso que o indivíduo tenha acesso a um 
ambiente no qual o aprender ocorra de modo dinâmico e com o outro inter-
vindo como mediador. No caso da escola, o professor e os alunos devem 
participar ativamente do processo de ensino, de modo que a aprendizagem 
ocorra de forma efetiva e significativa. Porém, o que ocorre, muitas vezes, é 
um procedimento mecânico e repetitivo, no qual o outro ocupa um lugar de 
impositor e não de facilitador da apropriação do saber. Nesse momento, a 
aprendizagem se torna desprovida de sentido e desejo, se tornando homo-
geneizada, sem instigar nos sujeitos pensamentos inovadores e alternativos.

A arte, neste contexto, pode ser utilizada como um poderoso recurso 
pedagógico, pois ela atua como mediadora das vivências subjetivas do 
sujeito, retratando a relação entre subjetividade e objetividade, uma vez que 
a produção artística resgata aspectos da existência do indivíduo no plano da 
materialidade (BERNARDES; BORGES; BLATTMANN, 2003). Desse modo, o 
signo artístico tem a função de sociabilizar as emoções, trazendo ao meio 
social questões íntimas da experiência e da história de vida do sujeito. Assim,

A obra de arte tem como função restituir enquanto atividade a 
relação do sujeito sensível com o real, relação cuja tendência na 
vida cotidiana a constituir-se como passividade, é constante, em 
grande parte função do hábito, da rotina e da pobreza sensível da 
vida contemporânea. (GUIMARÃES, 2000, pág. 78)

Diante disso, a arte, no contexto educacional, deve atuar prioritariamente 
no restabelecimento dessa relação, proporcionando aos alunos novos modos 
de experienciar, além da cultura e do meio no qual estão inseridos, o apren-
der, tão massificado e padronizado nos atuais contextos de ensino. Através 
da arte, seria possível liberar as emoções que não encontram espaço para 
se expressar na vida cotidiana, processo este denominado catarse artística, 
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por meio do qual é possível acessar uma dimensão de amplas possibilida-
des do ser humano. (GUIMARÃES, 2000)

Ainda na questão da sensibilidade, é importante observar que ela também 
se torna empobrecida devido ao enfraquecimento da capacidade de esti-
mular os dados sensíveis com novos significados, devido à automatização 
da percepção da vida cotidiana (SANCHEZ-VASQUEZ, 1999 SCHLINDWEIN, 
2015). Assim, é necessário que haja uma mediação que busque resgatar o 
sensível dentro da rotina e da vida comum, dando ferramentas para que o 
indivíduo saia da estagnação, propulsionando assim o movimento e a criati-
vidade, que são características de um sujeito saudável.

Além disso, a arte possui um sentido que é construído a partir do objeto, 
da realidade e da atribuição de significação. O sentido, de modo geral, diz 
respeito ao modo como enxergamos o mundo ao nosso redor a partir de 
nossas vivências e concepções. Quando a educação se utiliza do fazer artís-
tico, ela abre possibilidade para novas formas de pensar, o que permite o 
desenvolvimento de um modo próprio de atribuir sentido às experiências. 
(SCHLINDWEIN, 2015) Desse modo, quando o sistema educacional se ins-
creve em uma prática rotineira, há risco de ocorrer uma cristalização do 
sentido que pode empobrecer os processos de mediação e, consequente-
mente, dos processos de ensino e aprendizagem.

Ainda a partir de Vigotski (1999), entende-se o ato artístico como um ato 
de criação que introduz atos de conhecimento precedentes, ou seja, as con-
cepções, identificações e associações. Nesse sentido, a atividade da arte 
não é criada com base apenas na consciência, mas também deve ser ana-
lisada a partir da ideia de que a atividade inconsciente que se interpõe na 
consciência e assim produz os conhecimentos precedentes necessários à 
arte.

Desse modo, considerando a incorporação dos conhecimentos prece-
dentes e concepções dos indivíduos à atividade artística, analisa-se, assim, 
que o ato de criação se elabora de forma análoga às formas de aprendizagem 
significativa, tendo em vista que a significação na relação ensino-aprendi-
zagem está ligada às construções prévias do indivíduo e ao modo como as 
novas informações e conhecimentos serão incorporados à estrutura cogni-
tiva já existente.

A atividade artística, enquanto ação diretamente ligada à imaginação e 
criatividade, é considerada também a partir de uma visão transformadora 
irredutível à uma visão puramente sentimental e contagiante. Dessa forma, 
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a transformação e (re)elaboração de sentimentos, que configuram a catarse, 
configuram saída e conferem movimento ao indivíduo, no sentido de insti-
gá-lo a superar de modo criativo os próprios sentimentos (VIGOTSKI, 1999).

Nesse caso, a arte quando utilizada como instrumento de mediação, 
se coloca como agente de transformação do sujeito já que o movimento 
em busca de realocar sentimentos que podem existir na obra será seguido 
por situações de desequilíbrios (crises). Ao buscar se desvencilhar desse 
desequilíbrio em busca de maior uniformidade, o desenvolvimento, por-
tanto, é também alcançado, sendo precedido, entretanto, pelos processos 
de aprendizagem.

Dessa forma, a utilização da arte no campo educacional vai muito além 
de inseri-la como forma de entretenimento dos indivíduos ou afins. Esse ato 
se configura como instigador não apenas de desenvolvimento e aprendiza-
gem, mas também se relaciona à formação do homem como um todo. A 
presença da arte, suas expressões e suas consequências no meio escolar 
se elaboram de maneira análoga ao desenvolvimento humano no sentido 
de que esse se constitui a partir de crises, de forma dinâmica e dialética, 
tendo como meta o equilíbrio. De mesmo modo, a arte enquanto elemento 
que engloba processos sociais, culturais e sociais, “é um meio de equilibrar o 
homem com o mundo nos momentos mais críticos e responsáveis da vida” 
(VIGOTSKI, 1999, pág. 329).

Considerações finais

Diante do foi exposto, nota-se como a arte pode ser um potente instru-
mento no contexto educacional, atuando não apenas como mediadora dos 
processos de ensino e aprendizagem, mas como uma atividade transforma-
dora, que possibilita a criação de novos sentidos e significados. Adotando 
uma visão dialética de mundo, entende-se que, por meio do fazer artístico, 
o indivíduo pode ser afetado, modificado e, em contrapartida, também pode 
transformar e deixar sua marca na vivência artística, produzindo assim 
novas formas de arte, de modo que nenhum dos elementos sai ileso desse 
processo.

Além disso, é importante perceber que, quando manuseada como 
recurso mediador, a arte não visa o cunho estético, sendo utilizada de forma 
livre, como um modo de acesso às emoções e ao potencial criativo e cria-
dor do ser humano. Assim, nota-se que, no meio educacional, a arte pode 
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ser um mecanismo de ressignificação dos sentidos e das vivências escola-
res. Porém, para observar como estes processos se desdobram no mundo 
concreto, é necessário que haja mais pesquisas práticas que explorem as 
consequências e as implicações do uso da arte na educação, de modo que 
possa ser percebido com mais clareza quais mecanismos artísticos estão 
envolvidos no contexto de ensino, aprendizagem e formação do ser em sua 
totalidade.
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AS IMPLICAÇÕES DO AJUSTE FISCAL NO FINANCIAMENTO 
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS NO BRASIL

Fabrício Rodrigues da Silva1 | Adriana Alves da Silva2

Resumo: O contexto atual tem evidenciado a efervescência das consequên-
cias advindas da crise contemporânea do capital na realidade brasileira, em 
tempos de capital financeiro mundializado. Materializa-se no contexto nacio-
nal uma dura agenda de ajuste fiscal assumida pela política econômica, que 
tem subordinado as políticas sociais e públicas aos ditames da agenda neo-
liberal, hegemônica no Estado brasileiro. O ensino superior público tem sido 
alvo das medidas de ajuste fiscal, tais como os cortes e os contingencia-
mentos dos gastos. Assim, o objetivo deste artigo é analisar as implicações 
causadas pelas medidas de ajuste fiscal no financiamento do ensino supe-
rior, observando o orçamento das universidades federais nos últimos onze 
anos (2008 – 2018). Recorre-se a uma revisão de literatura e uma pesquisa 
documental em relatórios financeiros sobre orçamentos relacionados ao 
ensino superior no período destacado. Tem como método de análise o mate-
rialismo histórico dialético para analisar a realidade contraditória brasileira 
em que as disputas de classe se arriçam no âmbito da mediação realizada 
pelo Estado. Possui natureza descritiva e exploratória e de caráter quanti-
tativa. Concluímos que as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo Estado 
brasileiro nos últimos anos estão provocando um desfinanciamento de 
caráter continuado e intensivo no orçamento das universidades federais do 
brasil, através das medidas de cortes e contingenciamento dos gastos, ao 
mesmo tempo em que se intensifica o pagamento dos juros e amortização 
da dívida pública federal, revelando a discrepância entre os valores investi-
dos no ensino superior e os valores gastos com a dívida pública.
Palavras-chave: Fundo Público, Ajuste Fiscal, Educação Pública, Universidade 
Federal.
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Introdução

A educação pública do Brasil tem experimentando na atualidade um 
intensivo ataque de natureza sistêmica que afeta todos os seus níveis 
de oferta. Da educação de base ao ensino superior, são perceptíveis 

os cortes que se materializam nos orçamentos, com desvalorização dos 
professores, diminuição das condições mínimas de oferta, da não expansão 
do ensino e em muitas outras questões que rebatem significativamente na 
qualidade de ensino e até mesmo, tornando inserto o futuro da educação. 
Analisar este processo de desvalorização da educação brasileira requisita 
fazer conexões a processos macroestruturais, tendo em vista que a situação 
atual do Brasil é explicada, do nosso ponto de vista metodológico, a partir 
da sua posição de economia capitalista dependente, portanto, este assume 
uma postura especifica diante da crise contemporânea do capital, refuncio-
nalizando o papel do Estado na busca de medidas que possam socorrer o 
capital em crise. Discutiremos mais na frente como tem se materializado 
estes apontamentos, a partir de uma compreensão crítica da realidade 
concreta.

Assim, tem se constituindo como um dos principais alvos deste processo 
de ataques o ensino superior público, tanto por questões ideológicas, bem 
como, pelos interesses econômicos capitalistas. Portanto, é na agenda de 
ajuste fiscal assumida pela política econômica do Estado brasileiro a partir 
dos anos 90 e intensificada na atualidade que encontramos as bases fun-
damentais que sustentam o desfinanciamento do ensino superior, tendo em 
vista que o Estado tem se comprometido a socorrer o capital em detrimento 
das políticas públicas e sociais destinadas a nação brasileira.

Considerando estas determinações, constitui-se como objeto deste 
estudo o ajuste fiscal assumido pelo Estado brasileiro em tempos de crise 
do capital e as implicações no financiamento do ensino superior. Assim, 
objetivamos neste artigo analisar as implicações causadas pelas medidas 
de ajuste fiscal no financiamento do ensino superior, observando o orça-
mento das universidades federais nos últimos onze anos (2008 – 2018). A 
problemática central deste estudo é compreender de que forma as medidas 
de ajuste fiscal que o Estado brasileiro adotou nos últimos onze anos cau-
sam implicações para o financiamento do ensino superior na atualidade. 
Assim, buscaremos identificar e problematizar as medidas de ajuste fiscal 
assumidas no Estado brasileiro no referido período, bem como, diagnosticar 
e problematizar o desfinanciamento público, com recorte no ensino superior.
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Metodologia

Para construção deste artigo, recorremos a uma revisão de literatura e 
uma pesquisa documental em relatórios financeiros sobre os orçamentos 
relacionados ao ensino superior no período de 2008 a 2018. Recorremos 
ao materialismo histórico dialético para analisar a realidade contraditória 
brasileira em que as disputas de classe se arriçam no âmbito da mediação 
realizada pelo Estado. Este artigo possui natureza descritiva e exploratória, 
bem como, de caráter quantitativa. Segue organizado em duas categorias 
de discussão, intituladas de notas acerca das determinações contemporâ-
neas e ajuste fiscal, desmonte do orçamento das universidades públicas e 
as consequências para o ensino superior.

Notas acerca das determinações contemporâneas

Pensar a educação brasileira hoje é uma tarefa que requer fazer media-
ções na totalidade dos processos sociais, culturais, econômicos e políticos, 
não só da particularidade brasileira, mas das tendências e determinações 
que partem da macroestrutura da ordem vigente. A crise contemporânea 
do capital (MANDEL, 1990) tem causado inflexões significativas no campo 
dos direitos sociais, das políticas públicas e sociais, de uma forma geral, 
observa-se uma ofensiva intensiva contra todas as aquisições progressistas 
e civilizatórias conquistadas arduamente. Infelizmente, esta quadra histó-
rica tem demostrando o recuo civilizatório em todo o mundo e, em especial, 
nos países de economia dependente, como no caso do Brasil, tendo como 
horizonte a barbárie social (NETTO, 2012). Este recuo é resultado direto do 
processo de transformação político-econômica do capitalismo no final do 
século XX, marcado pelo abandono da combinação fordista-keynesiano, 
substituído pela combinação do regime de acumulação flexível e modo 
de regulação social e política neoliberal (HARVEY, 1992), tendo em vista a 
necessidade de acumulação do capital a partir da queda da taxa de lucros 
desencadeada pela crise.

Estamos hoje sob as determinações que partem do poderio econômico 
capitalista das economias centrais, que tem como carro-chefe o capital 
financeiro, em um novo estágio em que impera o roubo e a fraude, tendo em 
vista o estilo especulativo e predatório do capital financeiro (HARVEY, 2014). 
O florescimento da esfera financeira ocorre a partir da crise contemporânea 
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do capital nos anos 70, mas, a sua intensificação, ocorre a partir da hiper-
trofia do capital financeiro no processo de mundialização do capital, nos 
anos 80 (CHESNAIS, 2005). É deste pano de fundo que partem todos os 
retrocessos globais, sobretudo, contra os direitos da classe trabalhadora, 
incluindo a educação, atingindo de forma mais incisiva os países dependen-
tes, incluindo o Brasil.

A educação de uma forma geral e também na particularidade brasileira 
se constitui como uma das grandes conquistas civilizatórias no campo dos 
direitos, sobretudo, da classe trabalhadora brasileira, tendo em vista que, 
historicamente, esta foi renegada aos menos favorecidos, prevalecendo 
durante muito tempo o acesso somente daqueles que estavam inseridos em 
extratos sociais mais privilegiados da sociedade, fato este que muda com 
o processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, já que o 
avanço do desenvolvimento das forças produtivas requer, necessariamente, 
a qualificação da mão de obra para acompanhar o crescente processo de 
tecnificação e modernização dos processos de produção, bem como, das 
novas formas de atuação requisitadas graças aos avanços tecnológicos 
(LIMA, LIMA, 2019).

Assim, a revolução industrial, o advento da sociedade moderna e o está-
gio monopolista do capital, possibilitaram o alargamento das possibilidades 
de inclusão da classe trabalhadora nos processos educacionais, mas, este 
fato também contou com grandes doses de reivindicação e correlação de 
forças advindas da classe trabalhadora, portando, faz da educação um pro-
duto histórico de conquista e que no Brasil é somente registrada no século 
e alargada no processo de democratização brasileira pós 1985, onde, por 
exemplo, a força dos movimentos sociais e dos trabalhadores foi suficien-
temente capaz de reivindicar o acesso das classes subalternas ao ensino 
superior (LIMA, LIMA, 2019).

Nesta dinâmica, o acesso ao ensino superior carrega consigo estas deter-
minações, mas que representam um avanço civilizatório, especialmente, 
porque pensamos o acesso à educação não somente como capacitação 
para o trabalho, mas sobretudo, como possibilidade de romper com as 
amarras conservadoras que alienam e que garantem a hegemonia do capi-
tal sobre o trabalho, já que a educação “consiste na busca em capacitar os 
indivíduos a reagir adequadamente aos acontecimentos e situações novas 
e imprevisíveis que vieram a ocorrer em sua vida (LUKÁCS, 2013, p.176). 
Por isso, o ingresso das classes subalternas na educação e em especial na 
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universidade representam hoje, uma grande ameaça a classe dominante, 
tanto que, tem sido evidente o grande ataque a estas instituições, como 
discutiremos a seguir. Projetos como o “escola sem partido”, o “future-se”, 
os vastos cortes e contingenciamento nos orçamentos e demais propostas 
contra a universidade representam hoje o nível de organização e articula-
ção do conservadorismo e do neoliberalismo no Brasil. Assim, o acesso ao 
ensino superior pode significar caminhos distintos, portanto, devemos pen-
sar e refletir acerca da função social da educação ofertada nela, tendo em 
vista a “função social de atuar na direção da construção do indivíduo como 
membro de gênero e, por esse intermédio, mediar o processo de reprodução 
social” (MACENO, 2017, p.91).

Hoje, a educação brasileira sofre um amplo processo de ataques e que 
possuem uma dimensão sistêmica, já que as ofensivas são registradas em 
todos os níveis dela e em especial no ensino superior. Seja a educação de 
base, média, profissionalizante e universitária, todas estão passando por um 
processo de desvalorização, que partem, do nosso ponto de vista metodo-
lógico, de uma orientação que é de natureza dupla: do bloco conservador, 
por não aceitar o acesso à educação, sobretudo crítica, das classes subal-
ternadas tendo em vista o seu processo de controle ideológico, cultural e de 
costumes; e, do bloco neoliberal, já que a educação pública se mantem atra-
vés dos recursos públicos, estes, almejados pelo capital como possibilidade 
de saída da crise, tendo em vista o processo de captura do fundo público 
pelo capital (SALVADOR, 2010). Fato que se evidencia pelo arrocho do ajuste 
fiscal assumido pelo Estado no Orçamento Fiscal, já que o financiamento 
da educação é garantido constitucionalmente, com vinculação mínima de 
18% das receitas dos impostos arrecadados pela União e 25% dos impostos 
arrecadados pelos estados, municípios e distrito federal.

Portanto, interessa a liberação destes recursos para sua transferência ao 
capital financeiro, através de um dos mecanismos mais avassaladores que 
atormentam os países: o sistema da dívida pública. Para Salvador (2017) 
“na disputa do fundo público, os juros da dívida pública pagos pelo orça-
mento estatal são os principais alimentadores do Capital Portador de Juros 
e do capital fictício”. No Brasil, segundo Teixeira (2017, p. 109) em 2016, 
apesar de todas as despesas com juros e amortização da dívida, não tem 
sido possível conter o refinanciamento da dívida pública brasileira: “[...] no 
ano de 2015 correspondeu ao montante de R$ 571,6 bilhões, equivalente a 
25,8% do orçamento geral da União [...] também não provocaram a redução 
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do tamanho do estoque da dívida pública federal, que alcançou R$ 3,1 tri-
lhões em 2016...”. A situação piora quando observamos o quanto foi pago ao 
capital com juros e amortização da dívida pública federal, nos 2016 e 2017:

Em 2016, pagamos 1 trilhão, 130 bilhões,149 milhões e 667 mil 
reais – isso corresponde a 3 bilhões por dia! Em 2017, foram 
986 bilhões, 110 milhões, 833 mil reais – o que corresponde a 
2,7 bilhões por dia. Apesar dessa constante sangria dos cofres 
públicos, a “dívida pública” continua crescendo: em dezembro de 
2017, a dívida interna federal, ou seja, o que o Estado devia aos 
investidores/capitalistas nacionais, era de 5 trilhões, 94 bilhões, 
970 milhões e 665 mil reais e a dívida externa total, em dezembro 
de 2017, era de 550 bilhões, 775 milhões e126 mil dólares (LIMA, 
LIMA, 2019, p. 52).

Vivemos numa quadra histórica em que são inúmeras as ofensivas 
contra a educação pública ao tempo em que se acirra a disputa pelo fundo 
público, colocando em risco as conquistadas garantidas através dos seus 
marcos reguladores legais, tais como os artigos que tratam da educação 
na Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, Lei N.º 9.394/96. Assim, tem sido alarmante a intensificação 
da destruição dos estatutos que regulam a proteção dos direitos do trabalho, 
transferindo do Estado, por exemplo, o direito a aposentadoria, educação e 
aos demais direitos sociais para o capital privado (HARVEY, 2014).

Vejamos a seguir, como esta ofensiva tem se materializado no ensino 
superior, a partir de uma leitura crítica sobre o desmonte que vem aconte-
cendo no orçamento das universidades públicas federais tendo em vista a 
necessidade da criação de superávit primário para que seja transferida rique-
zas para a esfera financeira através do pagamento dos serviços e da dívida 
pública pagos pelo orçamento estatal e que deveriam financiar as políticas 
sociais e públicas, incluindo a educação, tendo em vista os recursos que 
estão no fundo público são compostos de mais-valor, ou seja, de trabalho 
excedente, apropriado pelo Estado através da extração de recursos, sejam 
em forma de impostos ou de contribuições sociais, como no caso do Brasil 
e que são produzidas socialmente pelos trabalhadores (BEHRING, 2008). 
Resta observar ainda, que é partir do fracasso da universidade pública em 
decorrência do seu desfinanciamento que se libera também o seu espaço 
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para que este seja transformado em nicho de investimentos privados, tendo 
em vista a tendência de mercantilização de serviços públicos, como con-
sequência do processo de supercapitalização dos excedentes, já que os 
benefícios e serviços públicos tem se constituído como atividades rentáveis 
e lucrativas para o capital, transformando todos em cidadãos-consumido-
res da educação privada (MANDEL, 1982).

Ajuste fiscal, desmonte do orçamento das universidades 
públicas e as consequências para o Ensino Superior

Precisamos sincronizar os cortes e os contingenciamentos dos gas-
tos sociais, incluindo os relacionados a educação, como implicações que 
são decorrentes da agenda de ajuste fiscal que o Estado brasileiro tem 
assumido, diante da conjuntura da crise do capital. Este fato evidencia a 
refuncialização do Estado (HARVEY, 2014) diante das novas necessidades 
de acumulação do capital nesta quadra histórica, portanto, mantem-se o 
seu caráter de agente principal diante das condições necessárias de produ-
ção e reprodução do capital.

No Brasil, a intensa e permanente agenda de ajuste fiscal, orientada pelo 
neoliberalismo, é decorrente a partir os anos 90, cujo pontapé inicial se dá 
com o amplo processo de contrarreforma do Estado (BEHRING, 2008) em 
que, por exemplo, a privatização do patrimônio público e o sacrifício das 
políticas públicas e sociais são justificadas pela necessidade de estabiliza-
ção econômica, acarretando significativos retrocessos na área social. Em 
tempos de cultura da crise (MOTA, 2015) os governos adotaram o tripé da 
política econômica, composto pelo: câmbio flutuante, metas da inflação e 
superávit primário. Essas determinações e prioridades são suficientes para 
subordinar as políticas públicas e sociais a política econômica, portanto, 
limitando os gastos sociais e priorizando os interesses econômicos, tendo 
em vista que a necessidade de aumentar a confiança dos credores no Brasil 
em detrimento do bem-estar da própria nação. Portanto, a partir dos anos 
90, todos os governos3 celebraram e executaram a agenda neoliberal, ape-
sar das significativas diferenças existentes entre cada bandeira partidária, 
assumindo alguns deles, posturas mais violentas e outros mais conciliáveis.

3 Fernando Henrique Cardoso – PSDB (1995-2002); Luís Inácio Lula da Silva – PT (2003-2010); Dil-
ma Vana Rousseff – PT (2011-2016); Michel Temer – MDB (2016-2018); e, Jair Bolsonaro (2019-
2023).
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A partir disso, uma das principais medidas de ajuste fiscal usadas no 
âmbito do financiamento das universidades federais é o contingenciamento4 
das despesas previstas no orçamento tendo em vista a justificativa de não 
haver receitas suficientes para manter os gastos. Vejamos na tabela 01 a 
seguir como esta medida tem se masterizado na realidade:

TABELA 01 – Evolução do orçamento das universidades federais do Brasil: comparação 
entre valores previstos e valores empenhados (valores correntes em R$ bilhões).

Ano Orçamento Previsto Orçamento Empenhado Diferença de valores

2008 3.320.821.609 3.158.122.818 + 162.698.791

2009 4.670.658.085 5.160.813.000 + 490.154.915

2010 5.872.693.845 5.765.213.098 - 107.480.747

2011 8.249.306.497 7.679.152.395 - 570.154.102

2012 7.990.134.518 7.999.495.621 + 9.361.103

2013 8.684.354.836 8.663.980.074 - 20.374.762

2014 9.015.193.932 7.783.814.658 - 1.231.379.274

2015 8.894.268.544 6.851.889.845 - 2.042.378.699

2016 7.912.694.973 7.337.586.274 - 575.108.699

2017 6.626.028.446 6.194.763.357 - 431.265.089

2018 6.026.032.574 - -

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento do Ministério da Educação – MEC (2018).

Observemos que na série histórica apresentada na tabele 01, dos 
orçamentos previstos nos onze (11) anos, sete (07) anos tiveram valores 
contingenciados, portanto, acarretando a redução dos valores previstos 
quando efetivado os valores empenhados nos orçamentos anuais. São os 
anos de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Até o momento não há 

4 Para o Ministério da Economia “O contingenciamento consiste no retardamento ou, ainda, na in-
execução de parte da programação de despesa prevista na Lei Orçamentária em função da insu-
ficiência de receitas. Normalmente, no início de cada ano, o Governo Federal emite um Decreto 
limitando os valores autorizados na LOA, relativos às despesas discricionárias ou não legalmente 
obrigatórias (investimentos e custeio em geral). O Decreto de Contingenciamento apresenta como 
anexos limites orçamentários para a movimentação e o empenho de despesas, bem como lim-
ites financeiros que impedem pagamento de despesas empenhadas e inscritas em restos a pa-
gar, inclusive de anos anteriores. Fonte: http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/orcamen-
to-da-uniao/elaboracao-e-execucao-do-orcamento/o-que-e-contingenciamento. Acesso em: 
23/07/2019.
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dados concretos acerca dos valores empenhados no orçamento de 2018. 
Podemos observar ainda, que a partir do ano de 2014, os valores previstos 
nos orçamentos dos anos seguintes passam a ser menores em relação ao 
ano anterior, configurando-se como significativos cortes em recursos que 
deveriam aumentar.

Os anos de 2014 e 2015 são os que mais registraram contingenciamento 
tendo em vista que nestes anos, do nosso ponto de vista, se acirrou a crise 
econômica e política do governo de Dilma Rousseff, que intensificou as 
medidas de ajuste fiscal para sustentar as duras políticas anticíclicas a crise 
como medida de socorro ao capital em busca de base para sustentação 
do seu mandato, mas que não evitou o golpe jurídico-parlamentar proferido 
contra a mesma, mas não aplicado, contraditoriamente, ao seu vice Michel 
Temer, que ao ser empossado, deu sequência as medidas de ajuste fiscal 
que deixaram o Brasil mais destroçado, sobretudo, com aprovação em 2016 
da Emenda Constitucional N.º 95 que limita e congela os gastos sociais – 
incluindo os da educação – pelo período de 20 anos.

Uma vez constatada a trágica redução e o contingenciamento no finan-
ciamento das universidades federais, são inevitáveis as consequências para 
o ensino superior, por isso se faz necessário observar com precisão onde 
ocorre as principais implicações deste descaso. Para fins de entendimento, 
estes orçamentos aqui analisados são referentes as verbas consideradas 
não obrigatórias que o Estado repassa as universidades federais. Assim, 
estes orçamentos não incluem, por exemplo, os pagamentos de pensões e 
aposentadorias, bem como, o pagamento dos funcionários ativos que são 
do quadro efetivo, incluindo os docentes. Assim, estes orçamentos são de 
valores relacionadas ao custeio e as despesas das universidades, que são 
aqueles referentes ao bom funcionamento, como o pagamento da água, 
luz, gás, telefone, serviços terceirizados de limpeza, segurança, manuten-
ção de equipamentos, reformas nos imóveis, compra de material e ainda, os 
programas que são direcionadas a permanência dos alunos, tais como auxí-
lio-alimentação, transporte e bolsas de pesquisa aos estudantes. Entram 
neste rol ainda as despesas relacionadas as obras das universidades que 
possibilitam a construção de novas espaços, ampliados conforme as neces-
sidades, bem como, a compra de veículos para a instituição.

Neste sentindo, é dramática a realidade das 63 universidades federais 
espalhadas pelo brasil, tendo em vista que ao longo dos anos, os orça-
mentos se tornam cada vez menores, inviabilizando o funcionamento e o 
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desempenho das atividades relacionadas ao ensino superior, já que ao longo 
dos anos as despesas tendem a aumentar, como por exemplo, o pagamento 
da conta de energia e agua, que sofrem reajustes anualmente. Na tabela 02 
a seguir, observaremos quais as principais universidades afetadas pelo con-
tingenciamento de verbas no ano de 2017:

TABELA 02 – Contingenciamento de verbas das Universidades federais do Brasil em 2017 
(em %).

Universidades Verbas Contingenciadas

Universidade Federal do Pará 34%

Fundação Universidade Federal de Pelotas 33%

Fundação Universidade Federal do ABC 31%

Universidade Federal de Lavras 27%

Universidade Federal de São Paulo 25%

Universidade Federal de Pernambuco 23%

Universidade Federal do Rio de Janeiro 22%

Fundação Universidade de Brasília 22%

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 20%

Universidade Federal do Rio Grande 20%

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do G1 Educação (2017).

Como manter as obrigações e o funcionamento destas universidades 
com a redução brutal dos seus orçamentos que, inclusive, já estão em con-
tínuo processo de desvalorização? Pensar o ensino superior de qualidade e 
com expansão é pensar que os orçamentos devem ser valorizados ao decor-
rer dos anos e não deteriorados, como podemos observar. A situação se 
tornou crítica em 2017, sobretudo, nas realidades destas universidades que 
tiverem os maiores percentuais de verbas contingenciadas5. A partir disso, 
foi intensa a onda de desmonte das universidades federais, que tiveram, 
por exemplo, que demitir funcionários terceirizados bem como, congelar, 
reduzir e não expandir valores e bolsas de auxílio-estudantil implicando na 
não permanência dos alunos de baixa renda nas universidades. E quem são 
os alunos afetados, prioritariamente: os pobres, de escola pública, negros, 

5 Fonte: https://g1.globo.com/educacao/noticia/90-das-universidades-federais-tiveram-perda-re-
al-no-orcamento-em-cinco-anos-verba-nacional-encolheu-28.ghtml. Acesso em: 23/07/2019.
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indígenas, pardos, entre outros extratos empobrecidos e menos favorecidos 
da sociedade brasileira.

Destaca-se ainda que a realidade de 2017 já conta com um dos principais 
agravantes da redução dos gastos com educação, que são as implicações 
da limitação dos gastos sociais, tendo em vista o efeito de congelamento 
provocado pela Emenda Constitucional N.º 95. A redução orçamentária das 
universidades federais a partir de 2017 correspondeu a 11,2% em relação a 
2016 (LIMA, LIMA, 2019) Assim, este ano já é um reflexo de uma intensifi-
cação do ajuste fiscal sobre os gastos sociais que perdurará por 20 anos. 
Salvador (2017) afirma que a classe dominante não se conteve com todas 
as medidas de ajuste fiscal já adotadas pelo Estado, já que estas se torna-
ram aboletas frente as necessidades crescentes de acumulação do capital, 
sobretudo, no que se refere a formação de valores no superávit primário e 
que, portanto, esse Novo Regime Fiscal – NRF, aprovado pela EC/95, se con-
figurou como sendo mais um episódio de socorro ao capital.

Considerações finais

Podemos apontar, a partir dos dados aqui analisados a luz do materia-
lismo histórico dialético e do pensamento crítico, que as medidas de ajuste 
fiscal adotadas pelo Estado brasileiro estão provocando um desfinancia-
mento de caráter continuado e intensivo no orçamento das universidades 
federais do Brasil, através das medidas de cortes e contingenciamento dos 
gastos. A cada ano, as universidades federais estão tendo que operar com 
menos recursos disponíveis, isso acarreta inúmeras implicações para o 
ensino superior na atualidade, tais como a demissão de trabalhadores ter-
ceirizados e a não expansão de auxílios e bolsas direcionadas aos alunos 
– como medidas que objetivam a permanências dos alunos nas universida-
des, sobretudo, os pobres.

Este contexto é um reflexo do acirramento da luta de classes em disputa 
pelos recursos que compõem o fundo público do Estado brasileiro, tendo em 
vista a crise contemporânea do capital. Ao tempo em que as universidades 
sofrem com os cortes e os contingenciamentos nos orçamentos, por outro 
lado, o Estado tem transferido parcelas significativas de recursos ao capital 
financeiro através do sistema da dívida pública, só em 2017 – ano em que 
se acirra o ajuste fiscal e o desmonte dos orçamentos das universidades 
devido aos efeitos da EC/95 – foram pagos com juros e amortização da 
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dívida pública federal o valor corresponde a R$ 986 bilhões, 110 milhões, 
833 mil reais, que saíram, sem dúvidas, do bolso da classe trabalhadora bra-
sileira. É revoltante comparar este valor pago com serviços da vida pública 
com o orçamento empenhado as 63 universidades públicas federais, que só 
alcançou pouco mais de R$ 6 bilhões em 2017. Assim, revela-se a discre-
pância entre os valores investidos no ensino superior e os valores gastos 
com a dívida pública.

Neste sentindo, é evidente que no Brasil, as políticas públicas e sociais 
– especialmente a educação – são subordinadas aos distantes da política 
econômica que, prioritariamente tem atendido os interesses da classe domi-
nante. Chegamos hoje desgastados com a intensa e permanente agenda de 
ajuste fiscal assumida pelo Estado brasileiro desde os anos 90, sob orien-
tação do neoliberalismo em detrimento dos direitos sociais e de todas as 
conquistas progressistas que representam um avanço civilizatório possível, 
dentro da ordem do capital.

Assim, pensar a educação brasileira hoje nestas condições em que se 
apresentam, é pensar urgentemente estratégias de enfrentamento contra os 
desmontes das universidades federais, da educação pública de uma forma 
geral e dotas as políticas sociais, já que o bloco dominante tem avançado 
bastante, considerando aqui o ataque sofrido nos orçamentos e que, a partir 
de 2017, a tendência é que se intensifique em virtude da limitação dos gastos 
sociais, congelados pela EC/95 até 2036. É preciso pensar e agir de forma 
a reverter este quadro, certamente, só será possível através das forças que 
nascem das massas e que utiliza as ruas como espaço de reivindicação.

Consideramos tão recente o ingresso das classes subalternas a educa-
ção, especialmente no ensino superior. Portanto, que está seja capaz de usar 
sua consciência de classe para lutar pela sua permanência nestes espaços, 
sendo capaz de ultrapassar os muros das universidades e que nas ruas, 
lutem contra o conservadorismo e contra o neoliberalismo, do contrário, as 
amarras estarão tão logo nas mãos dos que ainda hoje podem escrever! 
Como diz uma sábia professora militante, Sara Granemann, 
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DIÁLOGOS SOBRE DIPLOMAÇÃO NO BRASIL

Maria Erica Ribeiro Pereira1 | Grayceane Gomes da Silva2

Resumo: O ingresso em cursos de graduação massifica-se sob o discurso 
da democratização do Ensino Superior no Brasil. Destarte, busca-se com-
preender os elementos que permeiam a formação neste nível educacional 
no contexto da diplomação. Reconhece-se que os níveis mais elevados 
de ensino foram, historicamente, privilégio das elites brasileiras que o uti-
lizam como meio de manutenção do poder. Hodiernamente, assiste-se à 
massificação da diplomação na graduação mediante estratégias que, em 
grande parte, a estratificam e referendam as lacunas sociais e culturais que 
envolvem o acesso à educação no País. Ao se orientar por atingir metas, 
assiste-se à precarização da universidade; alastramento de instituições pri-
vadas, especialmente, em modalidades não presenciais e não universitárias, 
foco no eixo ensino, em detrimento da pesquisa e da extensão. Esses ele-
mentos inserem-se no quadro maior de retrocessos nas políticas sociais e 
na educação no Brasil, os quais a limitam em seu potencial de desvelar o 
real de modo crítico e propositivo.
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Introdução

Dialogar com os elementos que marcam o Ensino Superior brasileiro 
requer um estudo aprofundado sobre os processos sócio-históricos 
sob os quais a sociedade se estrutura: autorreproduz-se através de 

(contra) movimentos voltados ao consenso, à fragmentação da identidade 
de classe, usando todos os recursos disponíveis para tal fim. Assim, as refe-
rências postas pela política educacional vigente seguem os parâmetros 
funcionais ao modelo social vigente, ou seja, busca uma educação orientada 
pelas necessidades do mercado de trabalho e da reprodução da ideologia 
que o sustenta, minando processos contestatórios.

Tais questões referenciam o pensar a problemática da diplomação em 
nível de graduação na contemporaneidade como expressão da luta de clas-
ses no Brasil, ainda que sob o discurso da democratização do acesso ao 
ensino superior. Dito isso, as ideias aqui desenvolvidas visam, através de 
estudos bibliográfico e documental, compreender os elementos que per-
meiam a formação neste nível educacional no contexto da diplomação.

Metodologia

A metodologia deste estudo se orienta pelo método marxista, o qual 
busca compreender a totalidade, as contradições e as mediações do objeto. 
Trata-se de fazer o caminho de ida e de volta, da aparência para a essência 
do elemento pesquisado. Assim, esta é uma pesquisa qualitativa, porque 
evidencia elementos não quantificáveis do objeto (MINAYO, 1993).

As modalidades de pesquisa utilizadas foram bibliográficas (usa material 
que já passou por trato analítico como artigos, teses, livros) e documentais 
(aquelas que ainda não passaram por tratamento analítico como leis, banco 
de dados), conforme os ensinamentos de Gil (2008).

Os dados foram tabulados manualmente e submetidos a Análise de 
Conteúdo, contemplando a pré-análise, exploração e tratamento do material 
culminando nas conclusões (BARDIN, 2011). Cabe referenciar que esse tra-
balho respeita a Resolução 510 de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional 
de Saúde que diz sobre as normas técnicas e éticas em pesquisas nas 
Ciências Humanas e Sociais.
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Desenvolvimento

O Brasil circunscreve na Constituição Federal de 1988, regulamentada 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, a responsabili-
dade do Estado pela garantia de ensino elementar obrigatório; restringindo 
o “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um.” (BRASIL, 2016, p. 205). Logo, 
diz-se sobre um direito legalmente meritocrático e, portanto, restrito.

O Ensino Superior brasileiro, historicamente palco das classes abasta-
das, alargou suas portas aos membros da classe trabalhadora nos últimos 
anos sob o discurso da democratização do acesso a esse nível educacional. 
Todavia, as características desse processo evidenciam uma “diplomação”. 
Essa compreendida como o processo pelo qual se assiste à expansão 
contemporânea de cursos de graduação3 voltados à classe trabalhadora 
visando ao cumprimento de metas internacionais relacionando população 
e número de graduados e pós-graduados. Tal conjuntura finca raiz na for-
mação de quadros para o mercado de trabalho, orientada pela necessidade 
deste. Neste panorama, a própria formação torna-se uma mercadoria com-
prada em qualidade, conforme as possibilidades do cliente.

Cabe notar que processos expressivos de ampliação da Educação 
Superior e sua condução por Instituições de Ensino Superiores (IES) priva-
das não é algo novo no Brasil, estando ambos ligados ao desenvolvimento 
econômico do País. Entretanto, o fato novo é a justificativa oficial utilizada 
nesta expansão e no fortalecimento do setor educacional privado: a da 
democratização do ensino, pretensamente oportunizando o acesso a um 
direito de cidadania, rompendo com um paradigma histórico de alijamento 
do trabalhador da inserção no seleto grupo de “doutores”.

A democratização, nesse sentido, é percebida como um meio de garantir 
o acesso a esse nível de ensino a grupamentos exteriores às elites. É uma 
democratização seletiva, à medida que se baseia no mérito, elemento que 
traz as marcas da assepsia na compreensão das relações e contradições 
sociais que conformam oportunidades, instrumentos e desenvolvimento de 
capacidades intelectivas formais. Reforça a ideia da oportunidade igualitária 
aos meios materiais necessários ao processo cognoscente, desvinculado 

3 A pós-graduação não será foco do debate neste artigo, conquanto ela não esteja alheia a tal 
cenário..
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do fato social de que os sujeitos não têm as mesmas oportunidades de 
desenvolverem-se como sujeitos do ensino-aprendizagem em um con-
texto no qual o conhecimento técnico-científico é elemento de dominação. 
Logo, está privatizado, restrito, usado para legitimar e reproduzir social-
mente dado grupo, culpabilizando os desprovidos dos meios necessários 
ao desenvolvimento de suas potencialidades pela suposta inapetência ao 
desenvolvimento de relações congnoscentes.

Tonet (2007) é enfático ao colocar tais termos como elementos reversos 
do capitalismo. Nesta discussão o autor diferencia dois tipos de emanci-
pação ancorados na visão marxista: a política e a humana. A emancipação 
política é importante, mas possui limites insuperáveis, haja vista o que os 
elementos permeadores dela dizem sobre uma apropriação do homem e da 
mulher explorados de uma pequena parcela da riqueza socialmente produ-
zida, expressa em direitos sociais, civis e políticos, mas que não ultrapassam 
esse modelo de sociedade. Logo, “O capitalismo em sua plenitude não pode 
funcionar sem uma dose de cidadania e democracia, sem a emancipação 
política” (TONET, 2007, p.7). Ou seja, o fato de se ter acesso a elementos 
destes dois aspectos não retira o sujeito da condição de explorado, o que 
somente é possível no contexto de rompimento com essa estruturação 
social – ou seja, com a emancipação humana.

Os elementos de democratização e de cidadania são fundamentais na 
sociedade capitalista, em sua continuidade e resistência. Assim, no plano 
educacional, inciativas forjadas pelos membros da classe trabalhadora vêm 
ampliando as portas de acesso à graduação no País mediante políticas afir-
mativas – das quais se falará em tópico seguinte.

Nesse bojo, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 visa elevar 
a taxa bruta de matrícula nos cursos de graduação para 50% e a taxa líquida 
para 33% dos jovens de 18 a 24 anos. Em tal processo, busca-se assegurar 
a qualidade da oferta através da expansão para, pelo menos, 40% das novas 
matrículas no segmento público (BRASIL, 2014).

Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, a expansão educacio-
nal no País redunda em que 87,9% das 2.448 IES brasileiras são privadas, 
perfazendo 296 públicas e 2.152 privadas. Em relação às públicas: 41,9% 
estaduais (124 IES); 36,8% federais (109); e 21,3% municipais (63); a maioria 
das universidades é pública (53,3%). Dentre as IES privadas, predominam as 
faculdades (87,3%); e quase 3/5 das IES federais são universidades e 36,7% 
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são Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e Centros 
Federais de Educação Tecnológica (Cefets) (BRASIL, 2018).

Conforme os dados de 2018, as 199 universidades existentes no Brasil 
equivalem a 8,1% do total de IES. Por outro lado, 53,6% das matrículas da 
Educação Superior estão concentradas nas universidades. Logo, apesar 
do alto número de faculdades, nelas estão matriculados apenas 1/4 dos 
estudantes.

Entre 2007 e 2017, a matrícula na Educação Superior aumentou 56,4%. 
A média de crescimento anual é de 4,6%. Em termos gerais, a expansão das 
matrículas neste nível de ensino já vinha ocorrendo. Conforme o PNE 2001-
2010, somente, em 1998, o número total de matriculados saltou de 1 milhão 
e 945 mil, em 1997, para 2 milhões e 125 mil em 1998. Conformando um 
crescimento de 9% – índice igual ao atingido pelo sistema em toda a década 
de 80 (BRASIL, 2001; 2018).

É de se questionar os elementos propulsores de tão expressiva expan-
são, especialmente no tocante aos requisitos de qualidade formativa, suas 
diretrizes, objetivos a curto, médio e longo prazo, potencialidades e entraves 
à constituição de uma formação calcada em atividades efetivamente ques-
tionadoras do modo de ser do homem e da mulher nesta sociedade. Não se 
pode, pois, negar que houve um acesso a tal nível de ensino, os elementos 
que o embasam precisam de ponderações, todavia.

Algumas estratégias mais reforçam que tencionam os elementos da desi-
gualdade social no Brasil. Além da expansão dos cursos em entes privados, 
é nodal a questão da precarização das universidades, e demais instituições 
públicas de ensino, em favor do deslocamento de recursos do fundo público 
para o setor privado nesse chamado processo de democratização do Ensino 
Superior. Quando não há o deslocamento de recursos públicos ao setor pri-
vado, trazem-se os parâmetros privados para gerir as instituições públicas, 
em um enquadramento do ensino-aprendizagem às exigências de rentabi-
lidade econômica.

Destaca-se neste processo o Programa Universidade Para Todos 
(PROUNI), que financia bolsas de estudos de 100%, 50% ou 25% do valor da 
mensalidade em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins 
lucrativos. Alguns pontos do programa expressam a focalização das bolsas 
nas camadas mais baixas da pirâmide social brasileira (BRASIL, 2005).

Outra iniciativa que redunda em fortalecimento do setor privado é o Fundo 
de Financiamento do Estudante de Ensino Superior (FIES). Os recursos deste 
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fundo, de natureza contábil, visam à concessão de financiamento a estu-
dantes em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva pelo 
Ministério da Educação (MEC). Além dos graduandos, previu-se o finan-
ciamento estudantil em cursos de graduação, pós-graduação, educação 
profissional e tecnológica (BRASIL, 2001).

No âmbito público, as instituições tem que lidar com requisições de 
ampliação das vagas. Em um contexto claro de bater as metas estabeleci-
das, então pelo PNE de 2001-2010, foi estabelecido o Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), 
que visa à ampliação do acesso e permanência na educação superior, no 
nível de graduação, mediante melhor aproveitamento da estrutura física e de 
recursos humanos existentes nas universidades federais.

Em nome da interiorização, democratização, flexibilização e moder-
nização dos canais de acesso ao Ensino Superior, em 2005, criou-se a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), um sistema que visa à expansão e 
interiorização de cursos e programas de educação superior no país através 
da Educação a Distância (EAD) (BRASIL, 2005). Trata-se de aligeirar a for-
mação com baixo custo. A racionalização de gastos tem precedência aos 
processos formativos de interiorização e expansão em formato tradicional, 
os quais requerem mais investimento.

Ademais, assiste-se ao espraiamento do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o qual visa ampliar a oferta 
de educação profissional e tecnológica por meio de programas, projetos e 
ações de assistência técnica e financeira (BRASIL, 2011). Esse programa se 
relaciona com o Ensino Superior à medida que se orienta pelo processo de 
formação de um quadro técnico para suprir uma demanda do mercado de 
trabalho que requer pessoal não graduado. Uma massa intermediária entre 
os técnicos especializados e o trabalhador não especialista.

No Brasil atual, as tessituras neoliberais conformam uma concepção 
confusa sobre democracia, permeada pelo afastamento do Estado na regu-
lação das relações sociais em favor da autonomia do mercado e da ação do 
chamado terceiro setor. Esse panorama informa compreender a democrati-
zação da Educação Superior como

[...] bem público, destinada a todos indistintamente, inserida no 
campo dos direitos sociais básicos, tratada como prioridade 
da sociedade brasileira, sendo que a universidade deve ser a 
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expressão de uma sociedade democrática e multicultural, em 
que se cultiva a liberdade, a solidariedade e o respeito às diferen-
ças (BRASIL, 2015, p. 19).

Contudo, a afirmação destes preceitos não implica necessariamente 
sua operacionalização em termos práticos, fidedignos ao significado lite-
ral de suas palavras. Assim, a democratização referenciada é deslocada da 
responsabilidade do Estado na condução da Educação Superior, a qual é 
transferida em grande parte para o setor privado, o que traz implicações sig-
nificativas ao ensino-aprendizagem para além do domínio da técnica.

Paulo Freire (1987) refere-se ao tipo de educação em tela como uma 
educação negadora do papel radical, transformador de educandos e edu-
cadores. É um modelo educacional imerso nos preceitos da opressão, 
reprodutora desta.

Resultados e discussão

O real mostra a Educação Superior cada vez mais tecnicista, voltada aos 
interesses do mercado, da relação de compra e venda de força de trabalho 
da classe trabalhadora, distanciada da formação do homem e da mulher em 
uma perspectiva efetivamente humana e humanizadora. Ou seja, afastada 
do conhecer as engrenagens da sociedade de classes, suas contradições, 
suas bases, seu papel na manutenção e superação deste modelo social.

Assim, a forma como o graduando filho e/ou membro da classe trabalha-
dora se insere no meio acadêmico é fundamental. Atualmente, a Educação 
Superior perde gradativamente seu caráter de direito e desloca-se para a 
órbita do serviço. Como tal, insere-se nas relações de compra e venda de 
uma mercadoria, cuja função social é a adequação dos sujeitos ao modo 
de ser instituído. A ideia-força é a formação de quadros para o mercado 
de trabalho, uma orientação técnica que vem dar respostas aos anseios do 
mercado pela exploração do homem.

Não se trata de uma formação integral, conectada ao conhecer o homem 
e a mulher relacionados à natureza, com os outros homens, em um processo 
de transformação, dialeticamente vivenciado. Assim, constrangem-se os 
espaços de questionamento. O graduando hoje é chamado ao domínio dos 
elementos técnicos necessários para desenvolver bem as demandas de seu 
futuro posto de trabalho, sem questionar os porquês desse trabalho.
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Analisando os cursos de graduação privados e a forma principal como 
são estruturados (não universitários, ampliando-se em modalidades não 
presenciais), focando no eixo ensino, mostram sua pouca disponibilidade 
em investir em pesquisas, as quais requerem tempo e recursos. Assim, 
mantém-se o desenvolvimento do ser pesquisador vinculado mais organica-
mente aos públicos e às instituições privadas, especialmente, universitárias 
tradicionais.

Na graduação, o espaço universitário pode ser usado como elemento 
de contra-hegemonia ou não. Todavia, a universidade e cursos presenciais 
ampliam as possibilidades de análise crítica-reflexiva à medida que finca sua 
formação profissional na indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-ex-
tensão. Essa questão se coloca como um elemento primordial no processo 
de construção de uma educação com potencial de desenvolver ações críti-
cas e questionadoras por possibilitar romper a ideia de formação restrita à 
relação discente-docente em sala de aula. Esse modelo forja os sujeitos a 
se abrirem à sociedade e aos seus problemas, aumentando as chances de 
uma conexão com universo sócio-histórico no qual se vive.

Os grupos de estudos, os espaços de pesquisa, os laboratórios, o movi-
mento de conhecimento e retorno de conhecimento à sociedade nas ações 
de extensão impelem ao questionamento do mundo, sua inserção como 
sujeitos ativos nele, e sua responsabilidade em sua transformação. O tripé 
não é um elemento formal que diferencia formativos. Não diz sobre uma 
burocratização do saber e do conhecer; mas de relações dialéticas, cons-
truídas pelo aluno e com os demais atores que experienciam a universidade 
e sua relação com a sociedade. Os números expressivos de formativos não 
universitários demonstram a tendência expansão da Educação Superior 
deslocada das atividades problematizadoras. Com isso não se nega a pos-
sibilidade de haver ações críticas-dialéticas em espaços privados e/ou não 
universitários, bem como os reafirmadores da hegemonia dominante em 
espaços universitários e estatais, considerando o movimento de homens 
e mulheres como contraditórios. Contudo, a lógica do modelo societário 
vigente, na busca por compatibilizar a educação aos seus interesses, visa 
suprimir os espaços de questionamento. Logo, “Nenhuma “ordem” opres-
sora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer: “Por quê?” 
(FREIRE, 1987, p. 43).

Nesse sentido, a vivência acadêmica é fundamental. Vivência no sen-
tido de relacionar-se com os seus pares, com o grupo de sujeitos que estão 
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inseridos na instituição formadora e no seu entorno. Vivência esta que não 
fica circunscrita aos espaços formais de conhecimento, tais como salas 
de aula, laboratórios, grupos de estudos e pesquisa. É uma vivência que se 
propõe problematizante e problematizadora do indivíduo cognoscente em 
sentido relacional, reconhecendo-se, ainda que de imediato, como parte de 
um todo. Isso leva à construção de ideias e movimentos que se mostram, 
por exemplo, na luta por assistência estudantil, permanência nos cursos, 
criação de creches para pais-discentes-docentes, luta pela gratuidade no 
transporte, do rebaixamento de taxas em entes privados, dentre outros.

Esses elementos presentes no cotidiano formativo exigem uma vivência 
do ser relacionado com o todo. Contudo, esses momentos são constrangi-
dos pelo aceleramento do ensino, especialmente na Educação a Distância. 
Esta não sendo tecnologia nova – embora com registros de meios de comu-
nicação de informações científicas por meio de papéis, inicialmente na 
Grécia e, depois, em Roma, tem seu marco no século XIX (PIMENTEL, 2006).

Atualmente, esta modalidade é primordial no expraiamento da gradua-
ção. Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, entre 2007 e 2017, o 
número de ingressos variou positivamente 19,0% nos cursos de graduação 
presencial e mais de três vezes (226,0%) nos cursos a distância. Enquanto 
a participação percentual dos ingressantes em cursos de graduação a dis-
tância em 2007 era de 15,4%, essa participação em 2017 é de 1/3 (BRASIL, 
2018).

Ressalta-se que não há aqui a negação da ferramenta de EAD como um 
dos elementos a serem lançados mão nos processos formativos. Contudo, 
o que se questiona é seu uso em modalidades de graduação, devido, inclu-
sive, ao modo como o ensino básico e médio no país vem sendo conduzido. 
Assim, em dados níveis de especialização e formação complementar, por 
exemplo, em cursos de atualização profissional, na qual os discentes já têm 
uma base sólida de conhecimentos em sua área de atuação, estes recursos 
podem ser melhor utilizados.

No modelo EAD, constatam-se a precarização aguda do trabalho docente, 
constrangidos a aprovarem discentes sem as condições necessárias para 
tal, a criação de sistemas de incentivo para a não evasão discente, cuja res-
ponsabilidade recai sobre o professor. Os baixos salários obrigam o docente 
a ter variados vínculos empregatícios, desgastando-o, especialmente por, 
geralmente, não receber pelo planejamento de aulas, o que redunda em um 
prejuízo ao profissional e, em último caso, aos seus discentes.
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Todavia, essa modalidade é atraente a quem não pode acessar o ensino 
formal tradicional, especialmente, pela facilidade de acesso, de pagamento, 
o agendamento de processos seletivos, a possibilidade de estudos em horá-
rios alternativos, a compatibilização entre trabalho e estudo.

A questão é problemática e conta com avanços, destacadamente as polí-
ticas afirmativas e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como meio 
de ampliar o acesso dos setores alijados da graduação são ações muito 
criticadas, mas cujos efeitos se mostram positivos.

Desse modo, através do ENEM, o estudante acessa o Sistema de sele-
ção Unificada (SISU), no qual terá acesso “às cotas”. Trata-se de conquista 
tensionada nas tramas sociais brasileiras regulamentada na Lei 12.711 de 
2012 que garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas uni-
versidades e institutos federais a alunos oriundos integralmente do ensino 
médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os 
demais 50% das vagas permanecem para a ampla concorrência. A distri-
buição das vagas está condicionada a metade para estudantes de escolas 
públicas (ensino médio integral no caso de instituições de ensino superior, 
e fundamental para as escolas técnicas de nível médio) com renda familiar 
bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio e metade para aqueles de 
escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. 
Em ambos os casos considerar-se-á o percentual mínimo correspondente 
ao da soma de pretos, pardos e indígenas e por pessoa com deficiência 
no estado, conforme o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) (BRASIL, 2012).

Essas ações vêm alterando o perfil do graduando no País tanto quanto 
a sua camada social originária quanto a sua raça. Segundo dados expos-
tos por Heringer (2018), houve aumento expressivo na taxa de matrícula 
de negros e pardos no Ensino Superior, respectivamente 11,4% e 12,1% em 
2014; mas que continuam muito abaixo do número de brancos que apresen-
tam 25,3%.

Ademais, a permanência na IES é um problema. Nem todos os filhos da 
classe trabalhadora possuem as condições necessárias para ir estudar sem 
comprometer os seus meios de sobrevivência e de sua família, restando-o 
tentar conciliar o trabalho e o ensino, sacrificando o gozo das potencialida-
des presentes nos espaços acadêmicos, sobretudo, os universitários que 
dispõem de ensino-pesquisa-extensão. Isso, inclusive, é uma deficiência 
que precisa ser problematizada e corrigida no âmbito das instituições que 
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se orientam por um viés contra-hegemônico, considerando que pensar um 
ensino inclusivo requer pensar as peculiaridades, os limites de seus usuá-
rios, visando oportunizar o acesso com qualidade.

Neste panorama, as instituições privadas de qualidade ficam adstritas 
aos que conseguem pagá-las. Ademais, os cursos com maior prestígio 
social, historicamente, formadores de “doutores”, são os mais caros. Assim, 
embora conseguindo adentrar nesse tipo de instituição, o discente o fará 
mediante bolsas, as quais são em número muito restrito, e,

geralmente, em cursos de baixo reconhecimento sócio-profissional. As 
bolsas e financiamento em instituições privadas concedidas pelo governo 
têm ampliado o acesso a instituições de qualidade, conquanto não seja essa 
a integralidade do espaço de ingresso.

Nesse sentido, fica evidenciado que a educação se constitui como 
elemento peculiar no tocante à conformação das divisões de classes de tra-
balhadores por nível educacional. A ideia de que os profissionais altamente 
capacitados têm acesso a postos de trabalho melhores termina por ser ver-
dadeira à medida que a realidade brasileira orienta a formação para manter 
as camadas sociais cada uma no seu devido lugar, dificultando a ascensão 
social através da educação – esta, por sua vez, orientada pelo princípio da 
(não) inserção no mercado de trabalho.

Salata (2018) pontua que a expansão de acesso ao ensino superior, não 
gera diminuição das desigualdades sociais, devido às diferenças de ingresso 
em instituições de qualidade, pois as classes privilegiadas sempre procuram 
formas de manter os padrões vigentes, ao buscar cursos de melhor prestígio 
e instituições de ensino com melhor qualidade. Desse modo, pessoas com 
nível social mais elevado têm melhores chances de ingresso e permanência 
em condições que culminem em acesso a educação de qualidade.

Diante deste cenário, cabe o alerta de Tonet (2007) de que trabalhar para 
uma educação formadora de cidadãos, e, portanto, inserida no contexto da 
democratização, refere-se à formação de um sujeito inserido na sociedade 
desigual; aquele que, ao compreendê-la, busca melhorá-la. Contudo, for-
mar para a emancipação humana é conectá-la à superação deste modelo 
societário - um desafio dos maiores hodiernamente aos atores sociais que 
se importam com os processos formativos para além da conformação ao 
sistema.
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Considerações finais

A conclusão que se chega é que a diplomação referenda o sistema 
capitalista brasileiro. É fruto e reprodutor deste. Logo, minam-se as possi-
bilidades de formação com ações contra-hegemônicas ou revolucionárias. 
Trata-se de um fenômeno que se vincula à uma requisição do capital de 
afastar o Estado da condução da formação em nível superior; além de se 
usar estratégias que referendam as lacunas sociais e culturais que envol-
vem à educação no País.

Ao se orientar por atingir metas, assiste-se à precarização da univer-
sidade pública, gratuita e de qualidade e o alastramento de instituições 
privadas, especialmente, em modalidades não presenciais e não universi-
tárias. O foco formativo privilegia o eixo ensino, em detrimento da pesquisa 
e da extensão. Tudo isso demonstra o retrocesso nas políticas sociais e na 
educação no Brasil, o qual limita o potencial de operação de processos cog-
noscentes orientados por desvelar o real de modo crítico e propositivo.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E A ESTRUTURAÇÃO DO 
MERCADO DE TRABALHO ATUAL:  

A NECESSIDADE DE UM NOVO PROJETO

Guilherme de Souza Marques1

Resumo: Esta reflexão foi desenvolvida no interior do meu trabalho de con-
clusão de curso de licenciatura em Educação Física no ano de 2017, onde 
eu buscava respostas para os motivos da E F no ensino médio integrado. A 
questão é que em uma seção do meu trabalho me dediquei a fazer algumas 
observações acerca da prática docente do graduado em E F no mercado 
não-formal, leia-se academias, assessorias e etc. O estudo teve como obje-
tivo compreender as condições de trabalho dos professores de Educação 
Física no âmbito não-formal. A metodologia utilizada foi revisão de literatura 
acerca da presente questão. O estudo sinaliza indícios que os profissionais 
de E F nas instituições pesquisadas sofrem com o processo de precarização 
do trabalho, tendo que abrir mão dos seus direitos e operam em condições 
laborais desumanas. No entanto, faz-se necessário, uma disputada de um 
projeto de homem e sociedade. Concluímos, que existe a necessidade de 
fazer um aprofundamento sobre as questões tratadas no presente texto.
Palavras-chave: Educação Física, Trabalho, Mercado Não-Formal.

1 Mestrando em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro – RJ. Inte-
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Introdução

O estudo, teve como objetivo compreender as condições de trabalho 
dos professores de Educação Física no âmbito do que ficou conhe-
cido como trabalho não-formal, leia-se academias, assessorias e etc. 

É notório que a Educação Física enquanto área de conhecimento sofreu uma 
série de mudanças com os anos, com a criação dos órgãos de regulação da 
profissão imbuídos de uma visão liberal de mundo da classe dominante que 
engendrou uma série de transformações na carreira docente. Algumas sig-
nificativas alterações estão ligadas no âmbito da formação do Professor de 
Educação Física que materializou uma bifurcação acadêmica que atravessa 
o campo profissional. Trata-se da divisão entre bacharel em Educação Física 
e Licenciado em E F, o primeiro possui como espaço de atuação o chamado 
“não-formal” em academias, assessorias, clubes, treinamento personali-
zado e etc. Já o licenciado está limitado aos espaços educacionais. Nossa 
proposta está fundamentada em trazer algumas reflexões em relação aos 
Bacharéis em Educação Física e sua atuação no mundo do trabalho, para 
isso fizemos uma revisão de literatura sobre a temática dando ênfase a três 
aspectos; a regulação profissional, Diretrizes Curriculares para os Cursos 
Superiores de Educação Física e o campo de atuação profissional.

Dentro da dinâmica acerca do debate acreditamos que o estudo apre-
senta uma grande relevância, pois buscamos revelar possíveis relações 
entre a pratica destes profissionais EF e a restruturação do mundo do traba-
lho. Conseguimos extrair indícios que estes profissionais inseridos no modo 
de produção vigente sofrem com os diversas elementos de precarização do 
mundo do trabalho. O estudo justifica-se no sentido de buscar compreen-
são e informações que deem conta de expor o conjunto de fenômenos que 
cerca este professor, logo entendemos que existe a necessidade de trazer as 
diversas variáveis que vão inserir sobre este docente.

Essas variáveis foram tratadas em uma pesquisa qualitativa através 
de revisão bibliográfica, utilizando uma aproximação referencial teórico ao 
Materialismo Histórico Dialético, a nossa proposta revela uma articulação 
entre a regulamentação dos profissionais de Educação Física, a Reforma 
das Diretrizes Curriculares para os Cursos Superiores de E F e o campo de 
atuação, estes elementos juntos podem ter engendrado a precarização do 
trabalho dos docentes. Apontamos algumas iniciativas como ponto de par-
tida; uma disputa de visão de homem e mundo. Concluímos que existe a 
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necessidade de maiores aprofundamentos sobre a temática, com objetivo 
de análises sobre um quantitativo de dados maior.

Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa fizemos uma revisão bibliográfica 
de um artigo, uma dissertação, duas teses e um livro. Operamos nesse traba-
lho com a aproximação do referencial teórico metodológico do Materialismo 
Histórico Dialético buscando compreender a totalidade dos fenômenos 
referentes ao trabalho dos professores de Educação Física do campo não-
formal. Para isso, julgamos necessário nos mover do concreto para abstrato 
e retornando ao primeiro momento a fim de apreender as múltiplas esferas 
do fenômeno. Observamos que a carreira professor de Educação Física em 
ramos como tem uma série de elementos que podemos identificar na apa-
rência; como um trabalhador saudável, forte e potente, mas nosso objetivo é 
tentar capturar a essência do objeto.

Desenvolvimento

Essa seção irá tratar da Educação Física e a estruturação do mercado 
de trabalho atual. Sobre o modo de produção capitalista, existem diversos 
autores que apontam para um processo de reestruturação do mundo do 
trabalho tendo como grande gerenciador, planejador e executor agentes no 
interior do estado que se articulam com organizações e pessoas da esfera 
sociedade civil e que vem implementando suas agendas de acordo com os 
interesses do capital. Esse conjunto de coalizões e essa lógica de operação, 
tem seus desdobramentos sobre o trabalho docente dos profissionais de 
Educação Física, como também na área de atuação.

O professor de Educação Física nos dias atuais conta com uma diver-
sificação de campos para sua atuação profissional. Historicamente o 
espaço escolar tem sido área onde a atuação desse profissional tem sido 
mais rotineira e estável. Com a evolução e difusão das ideias referentes a 
estética e saúde, outros espaços como, assessorias esportivas, academias, 
treinamento personalizado e ONGs têm aberto lacunas para a intervenção 
pedagógica desses docentes (GAWRYSZEWSKI, 2008).

No entanto, esse novo campo de atuação profissional tenciona e dis-
para mudanças sobre a formação dos professores de Educação Física, 
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reformulando legislação que vão nortear sua prática pedagógica, as Diretrizes 
Curriculares. Outro efeito que acompanha esse fenômeno é regulamenta-
ção da profissão, através da lei 9.696/1998. Essa relação entre o campo de 
atuação, a regulamentação e as Diretrizes curriculares se articulam influen-
ciando uma a outra. Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) órgão 
regulador tem influenciado diretamente os rumos das diretrizes curriculares 
dos profissionais (NOZAKI, 2003).

O instrumento jurídico por força de lei materializa os conselhos federais 
e regionais de Educação Física, sendo esses órgãos dotados da capacidade 
de ditar os nortes do campo de trabalho e da atuação dos profissionais. 
Dentro da Educação Física o conselho desempenha vários papéis, um deles 
é construir uma nova imagem para uma valorização do profissional inde-
pendente da sua área de atuação (GAWRYSZEWSKI, 2008).

A ação de constituir um órgão regulador dos profissionais de Educação 
Física não é algo novo. Durante a história da sociedade brasileira tiveram 
outras tentativas para efetuar a criação de uma organização com essa 
função, no entanto entraves como jurídicos e burocráticos atravancavam 
esse processo. Até sua criação, a história nos revela movimentos e atritos, 
entre grupos de professores de posicionamento políticos distintos na esfera 
sociedade civil, a favor e contra a criação de um órgão regulador. Uma fra-
ção dos profissionais a favor do processo de regulamentação tinham como 
grande referência a nova lacuna que surgiu do campo de trabalho fora da 
escola, também muito chamado de não-formal (GAWRYSZEWSKI, 2008).

Sobre os aspectos jurídicos legais temos segundo Gawryzewski (2008) 
“Em abril de 1995, o então deputado federal Eduardo Mascarenhas (PSDB-RJ) 
apresenta o PL 330/95 que dispunha sobre a regulamentação profissional 
da Educação Física” (p.107). Mesmo com movimentos e profissionais de 
Educação Física contrários a regulamentação, o projeto foi aprovado dando 
origem a lei 9696/98. Ainda hoje percebemos o tamanho dos efeitos na 
atuação do professor de Educação Física sobre conjunto de planos e ações 
dos órgãos reguladores. Muitos profissionais contam com condições de tra-
balho desumanas e destrutivas, visto a rotina sacrificante e o regime horista 
de pagamento que impacta diretamente em direitos como férias e folga e 
conjunto de variáveis que vem fazendo vários docentes adoecer. O modo 
de produção carregado com suas contradições, opera na lógica da diversi-
ficação no campo do trabalho, traz um movimento histórico que mistura a 
configuração anterior a atual.
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Denominada de acumulação flexível ou toyotismo tendo como caracte-
rística, um trabalhador polivalente capaz de se doar integralmente a empresa, 
abrindo mão até mesmo do seu tempo livre para se dedicar às tarefas do 
seu emprego, sem receber nenhum tipo de recurso financeiro adicional por 
isso. Também traz estratégias da configuração anterior do padrão fordista 
Taylorista de produção, nesse modelo, o funcionário deve ter a capacidade 
de produzir em larga escala e sobre hierarquias rígidas.

A necessidade de uma política que flexibilize a formação dos profis-
sionais, pode-se associar que, como a educação se organiza a partir do 
trabalho, e o segundo sofre mudanças, políticas educacionais são pensadas, 
planejadas e executadas para que a formação venha atender as demandas 
dos diversos campos de atuação profissional, gerando modificações nas 
diretrizes curriculares e nos currículos dos professores de Educação Física 
(NOZAKI, 2003).

As Diretrizes Curriculares como diversas outras políticas públicas pas-
saram por um processo de disputas por grupos, frações e setores tanto no 
interior do estado, como na esfera da sociedade civil. Sobre esses emba-
tes tivemos como protagonistas agentes, grupos e organizações ligadas 
ao Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Superior, o Conselho 
Federal de Educação Física e o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 
As disputas geraram um modelo de Diretrizes Curriculares para os Cursos 
Superiores de Educação Física que foi fruto da coalizão entre os grupos 
aqui citados, materializando a Resolução 07/2004 que tem relação intrín-
seca com a concepção de formação subordinada ao mercado e pautada 
em uma perspectiva profissional unilateral restringindo o docente a sua 
atuação profissional. Então a resolução perpetua a dissociação entre cur-
sos de Licenciatura e Bacharel em Educação Física. Importante dizer que 
houve grupos como o Movimento Estudantil que se colocaram contra essas 
diretrizes e que até hoje vem defendendo a necessidade da unificação na 
direção de uma formação omnilateral (GAWRYSZEWSKI, 2008). Na próxima 
seção, trataremos das questões inerentes a prática profissional dos profes-
sores de Educação Física no âmbito do mercado não-formal.

Resultados e discussão

Sobre análise do mundo de trabalho que se apresenta para os profes-
sores de Educação Física, optamos por fazer uma breve observação do 
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estudo de Álvaro de Azeredo Quelhas, que traz dados que se mostram de 
grande relevância para as nossa analises. O autor faz um estudo profundo 
no segmento de academias e traz como referências grandes organizações 
do segmento fitness como Bodytech, Proforma, Curves e SmartFit (Quelhas, 
2012).

Segundo Quelhas (2012), o mundo fitness expressa uma precarização 
intrínseca a essa vertente de atuação, demonstra faces de um trabalhador 
que tem que atuar em múltiplas dimensões profissionais se tornando poliva-
lente ou até mesmo sendo conduzido a áreas próximas da Educação Física, 
como vendas, nutrição e reabilitação. Existe a preocupação por parte desses 
profissionais em relação com a idade, visto que esse campo de atuação 
requer um trabalhador com uma aparência jovial, logo levando professo-
res mais velhos a uma condição de profissional obsoleto. O processo de 
formação se articula com atuação docente, fazendo com que estudantes, 
ainda estagiários venham a buscar um diferencial frente a outros profissio-
nais e acabam se inserindo precocemente no campo profissional ficando 
responsáveis por turmas e orientação de exercícios, sem terem concluído 
sua formação de nível superior. (QUELHAS, 2012).

As academias tem sido um campo de trabalho com larga concentração 
dos professores de Educação Física, mas que apresentam aspectos dife-
rentes quanto à forma de organização. Segundo constatação de Quelhas 
(2012), os grandes grupos do mundo fitness, apresentam mecanismo de 
gerenciamento empresarial fortemente aliados a ideia de grandes lucros. 
QUELHAS (2012) entende que: Outro aspecto que caracteriza essas empre-
sas de maior grau de desenvolvimento no segmento , atualmente em 
atividade no Rio de Janeiro, é o elevado nível de investimento em estrutura 
e equipamentos, o que não impede de existirem problemas relacionados ao 
trabalho vivo. (p.181)

Sobre o pensamento acima que expõe esse movimento interno da estru-
tura do capital, recorremos ao pensamento de Marx (2002) que expõe os 
mecanismos intrínsecos do sistema pela lei geral da acumulação capita-
lista em que o autor citado discorre sobre a relação entre capital constante 
(a título de exemplo nesse caso do ramo , o maquinário e equipamentos 
dos exercícios), e capital variável, a força de trabalho vivo, empregada no 
processo de produção professores e demais profissionais que atuam nesse 
espaço. Sobre a relação entre capital constante e capital variável, expressa 
uma ação em sentido da acumulação do empresariado que determine uma 
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ampliação dos meios de produção e uma redução da força de trabalho. Logo 
esse segmento acompanha a tendência já apontada outrora por Marx.

Uma questão sobre os professores de Educação Física nos ramos de 
academias é a ausência de espaços reservados a esses profissionais para 
alimentação e repouso. Dessa maneira, o docente divide ou disputa esses 
espaços com seus alunos ou clientes causando certo desconforto, ainda 
que muitos dos profissionais entendam a prioridade que o aluno-cliente tem 
em relação ao acesso aos locais de relaxamento e vestiário. Portanto, per-
cebe-se uma potencialização na precarização do trabalho à medida que os 
profissionais em diversos momentos precisam estar em seu local de inter-
venção pedagógica sem possibilidade de descanso (QUELHAS, 2012).

Percebemos nos estudos de Quelhas (2012) que o professor de Educação 
Física tem uma lacuna no conhecimento de seus direitos. Percebe-se que as 
mudanças estruturais que esses mercados vêm sofrendo engendram uma 
conformação o por parte dos profissionais docentes nesses espaços, logo 
os que não estão contentes com a instituição que trabalham têm o direito de 
procurarem um novo emprego ou uma nova ocupação profissional. Aqueles 
que ficam, terminam por se adequar e abrir mão de direitos, devido a capaci-
dade que ramo fitness tem de extrair quantidades expressivas de mais valia 
deste segmento profissional.

Essa conformação à sua própria condição de precarização é uma face do 
que já apontava Marx (2002) sobre a função primordial que exerce o exér-
cito industrial de reserva, sobretudo na quantidade de profissionais novos 
no mercado e desempregados que pode fazer uma dupla pressão nos pro-
fessores de Educação Física empregados. Essa pressão se daria tanto no 
sentido político de controle dos docentes empregados, quanto no sentido 
econômico de redução dos salários ou extração de direitos como férias e 
décimo terceiro.

A estratégia de produtividade empresarial presente nos ramos de aca-
demia demarca a flutuação de remuneração por hora-aula. A hora-aula é 
a forma de remuneração predominante que o profissional docente nesse 
segmento recebe seu vencimento financeiro. Essa forma difere do modelo 
mensalista que estabelece como parâmetro uma janela de tempo que tem 
como característica a priori de enxugamento de momentos de ociosidade 
e achatamento de direitos. Nessa lógica, as flutuações de pagamentos ao 
profissional ocorrem devido à capacidade que os docentes têm em atrair e 
manter os alunos em suas aulas. Logo quanto maior a quantidade de clientes 
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nas diversas atividades da academia como musculação, hidroginástica, 
natação ou coletivas pode acabar por engendrar uma lacuna de negociação 
para um possível aumento do valor do tempo trabalhado (QUELHAS,2012).

Os docentes de E F, que atuam com treinamento personalizado em 
academias, a priori, essas instituições, expõem esses serviços como ins-
trumento que agrega valor para seus produtos. Os docentes dentro desse 
elo de trabalho em grande maioria das vezes têm por obrigação fazer uma 
transferência de recursos por parte do pagamento de sua remuneração 
pelos clientes, referentes ao treinamento personalizado. Os alunos em geral 
já são clientes das academias, o que engendra um duplo ganho por parte do 
capitalista desse ramo, pelo fato das atividades ocorrerem naquele “meio de 
produção”. Sobre esse ponto a percepção que temos é que o empresariado 
fitness, desenvolveu manobras para extração de recursos dos profissionais, 
justificando a utilização do espaço. As análises apontam que esses serviços 
contratados pelos alunos apresentam contradições internas. Se por um lado 
as possíveis justificativas dos empresários desse ramo seria que o profis-
sional utiliza seus equipamentos, outro ponto seria a liberação do professor 
da sala de musculação para melhor atender outros alunos. Os professores 
de Educação Física nesse espaço de atuação profissional principalmente na 
área de treinamento personalizado acabam por serem tensionados a entrar 
em uma lacuna no mercado de trabalho que apresenta como caracterís-
tica principal a ausência de direitos, carregando como estampa a alcunha 
e profissional liberal (BOTH, 2011). A percepção que temos que esse profis-
sional se coloca como o próprio meio de produção, agindo e sistematizando 
sua intervenção profissional sobre os métodos empresariais e, em alguns 
momentos, desconsiderando questões estruturais, que vão influenciar dire-
tamente nos seus ganhos.

Partimos para uma análise sobre outro campo de atuação profissional 
dos professores de Educação Física, as escolas privadas. O que podemos 
apontar é que essas instituições têm a disciplina como um instrumento 
de publicidade, o esporte e a infraestrutura da escola são comerciais que 
funcionam como atrativos para alunos e seus familiares. Os elementos da 
cultura corporal ali apresentados, na maioria das vezes estão mais articula-
dos com os eventos esportivos midiáticos do que o esporte que tem como 
característica a vinculação ao sistema educacional e trato pedagógico, logo 
a matéria opera como um elo aparte do processo de ensino, se tornando 
uma ocupação (BOTH, 2011).



416
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Dentro da totalidade sobre o evento de intervenção pedagógica do traba-
lhador da E F nesses espaços como as ONGs, percebemos que o profissional 
age como alguém que dissemina valores, ideias e formata comportamen-
tos. Logo, a suposição é que esse conjunto de elementos não estabelece 
um questionamento da ordem estabelecida. Caberia então, nessa lógica, 
a esses espaços e ao respectivo professor moldar para a inserção em um 
mundo do trabalho cada vez mais acirrado e consequentemente com menos 
oportunidades, tendo como saída principalmente o empreendedorismo. 
Nosso compromisso, no entanto, é apontar uma possível saída e mecanis-
mos de luta para essa fração da classe trabalhadora. Existe a necessidade 
de recompor uma visão de mundo e homem antagônica que vem sendo 
difundida.

Existe a necessidade de uma construção de um projeto no âmbito da 
sociedade que busque superar as diversas mazelas aqui narradas, essa 
agenda mesmo nascendo na sociedade civil pode contar com apoio de 
agentes no interior do estado que tenham compromisso com a classe 
trabalhadora. Esse seria um processo que em meio aos atritos, tensões e 
embates poderíamos recuperar a unificação entre os cursos de licenciatura 
e graduação em Educação Física. Nessa dinâmica, o grande esforço seria 
ir em busca de uma formação que supere o modelo vigente que se assenta 
sobre uma perspectiva alienante da intervenção docente em um mercado de 
trabalho que conta assim como o conjunto do sistema com mecanismo de 
extração de valor e controle dos trabalhadores. Aqui apontamos a categoria 
da tradição maxista como norteadora da formação desses profissionais, a 
politécnica articulando o conhecimento teórico ao prático, com o intuito da 
busca de um desenvolvimento pleno dos sujeitos e uma visão basilar de 
classe.

Considerações finais

A ideia do trabalho, foi desenvolver uma série de reflexões com documen-
tos produzidos e sistematizados no âmbito acadêmico com o obejtivo de 
pensar a atuação do Bacharel em Educação Física. Podemos perceber que 
este profissional sofre com uma série de processos de precarizão do seu 
trabalho, é revante sinalizar que tais questões não ocorreram da noite para 
o dia. Percebemos que através da história tivemos mudanças com a regula-
mentação profissional que engrendou alterações nas Diretrizes Curriculares 
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Nacionais, tudo isso ocorreu em meio ao surgimento de um novo campo de 
atuação devido o processo de desenvolvimento da sociedade burguesa divi-
dida em classes. É visível que entre as diversas precupações destes docentes 
podemos aqui sinalizar; a idade, falta de lugares para descanso, a possi-
bilidade de abrir mão de seus direitos e etc.. Pontuamos que as possíveis 
saídas para essa situação passa por uma articulação desses profissionas, 
criando novas organizações da sociedade civil tendo como base um projeto 
de classe para categoria, onde a visão de homem e mundo dos professores 
de Educação Física se assente sobre o trabalho como categoria central da 
vida. Um dos possíveis frutos de tal organização poderia ser a reunificação 
dos cursos Bacharel e Licenciatura em Educação Física, podendo materia-
lizar o retorno da licenciatura única. No entanto, existe a necessidade de 
estudos posteriores para um maior aprofundamento sobre o conjunto de 
questões que foram postos no presente texto.
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Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão a partir das novas ten-
dências sociais, principalmente do que diz respeito a área da educação. 
Pensando na profissionalização do professor e na construção da identidade 
docente durante o período de formação inicial, o programa de Residência 
Pedagógica - RP surge no cenário formativo como uma proposta alter-
nativa à formação inicial. A partir desse contexto, objetivou-se identificar 
as possíveis contribuições da RP para a formação inicial dos professores, 
principalmente no que diz respeito o estabelecimento de novas formas de 
relação com o saber. Para este estudo, foi escolhido o curso de Pedagogia 
da Faculdade de Educação da UFC. A análise documental realizada tomou 
como base o edital n. 19/ 2018 da PROGRAD e o subprojeto do curso em 
execução no curso em questão. Os resultados apontam para um contribui-
ção efetiva da RP para a formação inicial docente, principalmente como uma 
atividade que significa as experiências práticas dos estudantes durante a 
graduação.
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Introdução

O cenário educacional tem enfrentado diversas situações que colocam 
em cheque as suas atuais formas: mudanças de governo, novas leis, 
diretrizes, etc. Nesse sentido, se faz necessária uma ação de reformu-

lação do próprio pensar sobre a educação. As reflexões sobre a formação 
inicial dos professores têm estado em perspectiva crescente, pois entende-
se que ambos, professores e alunos constroem juntos a educação, e que se 
a sala de aula muda, a formação dos professores também deve mudar a fim 
de acompanhar essas mudanças.

A universidade ao abrigar cursos de formação de professores é um dos 
lócus onde o estudante aprende a ser professor. De acordo com as ideias 
discorridas por Nóvoa (1992), os cursos de licenciatura precisam dar uma 
dimensão à formação de professores que vá além da acadêmica, abrangendo 
também uma perspectiva profissional. Esta abordagem pode promover uma 
reflexão sobre a profissão docente e a sala de aula da universidade se torna 
mais do que um espaço de capacitação: assume um papel formativo inte-
grando a socialização e a caracterização do profissional (NÓVOA, 1992).

O universo acadêmico expõe e reflete sobre o universo profissional; 
porém, é comum que não sejam estabelecidas relações reais entre os dois 
campos, como se fossem áreas excludentes. Conforme citado acima, essa 
relação de oposição enfraquece a socialização característica da docência. 
As disciplinas de estágios obrigatórios e tantas outras atividades formati-
vas, por exemplo, visam consolidar essa relação da academia como agente 
formativo, se articulando também com o mercado profissional que recebe 
esses estudantes.

A exemplo de tais atividades, podemos citar o Programa Institucional de 
Bolsa para Residência Pedagógica – RP edital 19/2018 – PROGRAD (Pró 
Reitoria de Graduação e Assuntos Estudantis), uma iniciativa do Ministério 
da Educação – MEC, por meio da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES. O objetivo de tal programa é trabalhar a 
partir da valorização e do aperfeiçoamento da formação de professores para 
atuação na Educação Básica. De acordo com as diretrizes do programa, o 
aumento da convivência dos graduandos com a realidade do exercício da 
profissão docente impacta diretamente na qualidade de sua formação. 
Dessa forma, os cursos de licenciatura atendidos pelo programa foram res-
ponsáveis por desenvolver um subprojeto que atendesse as características 
específicas de sua área.
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Para este estudo em específico, detivemos o nosso olhar no subprojeto 
do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade Federal 
do Ceará – FACED/UFC, intitulado: “Prática Docente Inclusiva na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: Gestão de sala de aula e 
organização do ensino para o atendimento à diversidade”, sob a coordena-
ção das professoras Adriana Limaverde e Geny Lustosa.

A RP é um programa de formação inicial, construído a partir de uma abor-
dagem colaborativa, baseada no tripé: educação básica – educação superior 
– sociedade. Envolvendo ações nascidas de reflexões críticas, busca articu-
lar a teoria à prática. O diferencial do programa repousa na co-construção 
dessas ações, envolvendo os professores da universidade, os professores 
da educação básica já atuantes na escola pública e os alunos de graduação 
bolsistas do programa. Por meio dessa estrutura, o programa objetiva a efe-
tivação das práticas pedagógicas, ao elucidá-las por meio da relação entre 
residentes (estudantes) e preceptores (professores da educação básica), ao 
enfatizar os aspectos do desenvolvimento pessoal e profissional de ambas 
as partes.

Porém, uma problemática surge ao se levar em conta a rotina densa do 
universo acadêmico e profissional: ambas ameaçam engolir o tempo do 
estudante de se sentir como professor. A construção do sentido da pro-
fissão para cada sujeito, se dá em termos próprios, e os anos da formação 
inicial são fundamentais para a consolidação de uma identidade positiva 
ou não em relação a própria profissão. A construção do processo identitá-
rio está intimamente ligada à relação dos sujeitos com o saber construído 
e experienciado ao longo dos anos nos diversos espaços formativos. 
Pensando na RP como uma atividade rica dentro do campo experiencial e 
formativo, que exemplifica esse processo surge a seguinte pergunta: de que 
maneira a Residencia Pedagógica pode contribuir para a formação inicial 
dos estudantes?

Com o intuito de responder a tal questão, justifica-se o presente trabalho 
mediante a necessidade de se debater sobre a formação inicial dos pro-
fessores que, diante da atual reformulação dos próprios moldes do ensino 
sofrem os impactos desse processo. Como a RP se encontra em seu pri-
meiro ano de implementação, acreditamos ser de fundamental importância 
debater sobre os impactos do seu desenvolvimento para a formação inicial 
dos estudantes, levando em conta o cenário político vigente. Constitui-se 
então, objetivo deste trabalho, identificar possíveis contribuições da RP 
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para a formação inicial dos pedagogos. Tomando a teoria da relação com 
saber (CHARLOT, 2007) como base para debater as questões relativas a 
construção do significado da docência para os estudantes e a partir do que 
indicam Nóvoa (1995), Libâneo (2002), Pimenta (1995; 2005) e Imbernón 
(2006; 2010) sobre a formação inicial de professores, procuramos estabe-
lecer relações entre as ideias dos autores apresentados e as disposições 
contidas nos documentos que regulamente a experiência da RP no curso de 
Pedagogia da UFC.

Metodologia

Com a intenção de identificar qual o sentido atribuído pelos estudantes à 
Residencia Pedagógica, refletindo sobre as influências dos contextos sociais 
na formação desses estudantes e analisando as possíveis relações desses 
aspectos na formação da identidade docente, foi realizado um estudo de 
natureza exploratória.

Para Gil, as pesquisas exploratórias “têm como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 
a construir hipóteses.” (GIL, 2002, p. 41), possibilitando assim o “aprimora-
mento de ideias ou a descoberta de intuições.” (idem). Devido à flexibilidade 
característica desse tipo de pesquisa, acredita-se que este caminho meto-
dológico possibilite uma análise abrangente das percepções dos sujeitos 
participantes, levando em conta as possíveis contribuições dessa atividade 
(RP) para a formação desses estudantes.

Para enriquecer a compreensão dos dados, a pesquisa assume ainda um 
caráter documental. Adotamos esse modelo como procedimento técnico 
para apresentar o Programa da RP, pois acreditamos “que os documentos 
constituem fonte rica e estável de dados. (GIL, 2002, p. 47). A partir do edital 
n.6/2018 da CAPES, do subprojeto, e do PPC do curso de

Pedagogia, selecionamos alguns dados que podem oferecer ao leitor 
uma dimensão mais clara de como o Programa foi apresentado aos estu-
dantes e com estes o vivenciam.

A construção do sentido e as novas formas de relação com o 
saber

Diante da atual conjuntura, vê-se a necessidade de compreender as 
novas formas de relação como o saber desenvolvidas pelos sujeitos. Como 
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os estudantes de licenciatura entendem o significado da profissão que estão 
adquirindo? A Residência Pedagógica, é uma oportunidade diferenciada, 
onde aos futuros professores, é oferecida uma nova forma de relacionar-se 
com a educação. No programa, os estudantes ao terem contato com um 
ambiente que incentiva a reflexão e a criticidade, tecem relações influencia-
das por esses dois aspectos. Por isso mesmo, esta pesquisa toma como 
referência a relação com o saber descrita por Charlot (2007), a fim de perce-
ber as possíveis influências dessas relações na constituição da identidade 
docente.

O mundo é construído a partir das relações sociais. O ser humano 
transita entre as diversas dimensões que constituem essas relações, se 
constituindo também nesse processo. Em termos ontológicos, entende-se, 
assim como em Paulo Freire (2016) e em diversos outros autores humanis-
tas, que homens e mulheres são seres inacabados, estando portanto em um 
constante vir a ser. Esse vir a ser parte do pressuposto que o ser humano 
é um ser que aprende e que para tornar-se algo, precisa portando, aprender 
(CHARLOT, 2007). É diante desse contexto que aqui defende-se a ideia do 
aprender a ser professor.

A docência, por muito tempo esteve associada a habilidades inatas, 
instintos que definiam a qualidade do docente. Bernard Charlo, sociólogo 
francês, defende a necessidade que os homens e as mulheres têm de serem 
educados para ser. (CHARLOT, 2007). Portanto, não se nasce professor 
ou professora, torna-se. Esse processo está inscrito em uma história, em 
dimensões políticas, sociais e culturais. Dessa forma, fazendo um paralelo 
com o que o autor descreve a cerca da obrigação de aprender, haverá um 
tríplice processo de hominização, singularização e socialização: a cons-
trução do sentido do ser professor estará consonante com a construção do 
sentido do ser humano.

Charlot (2007) apresenta a ideia de que o modo como o sujeito se rela-
ciona com o saber será peça chave constituinte de sua própria identidade. 
Dentro das categorias apresentadas pelo autor em sua pesquisa, o saber 
manifesta-se através das figuras do aprender, que transitam entre dimen-
sões epistemológicas, sociais e identitárias. Dessa forma, trazendo esse 
raciocínio para o campo da docência, nos deparamos com as teorias didá-
ticas, manuseio de recursos, técnicas e as relações desenvolvidas entre 
os autores da educação. Tais relações, não são póstumas a formação do 
docente nem exteriores a pessoa antes do professor, relacionam-se com 
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a história de vida e as demais relações inscritas ao longo de sua trajetó-
ria. Assim, para que tenha sentido e valor, um saber precisa ser posto em 
referência ao mundo e às pessoas que o constituem. Só assim é possível 
referenciar o impacto deste nas ações do sujeito (CHARLOT, 2007).

E por que a questão do saber relaciona-se tão intrinsecamente a questão 
identitária? Para além do domínio da epistemologia e da didática, a rela-
ção com o saber é uma relação consigo, com os outros e com o mundo. 
Perpassa assim a própria dimensão da afetividade. Quando se aprende algo, 
torna-se alguém, diante de um objeto de interesse que será impresso em 
sua comunidade de valor. A relação com o saber de um sujeito, é pois uma 
relação social, meio onde a identidade se constrói.

Profissionalização inicial da docência

Dentro do campo das relações com o saber, cabe analisar a forma como 
os estudantes assimilam suas experiências, ressignificando-as em suas 
realidades. O confronto entre os espaços de interação que envolvem as 
dimensões pessoais e profissionais, possibilita ao professor a apropriação 
dos seus processos formativos. Assim, o próprio sujeito têm a possibilidade 
de compreender o desenvolvimento dos seus saberes, significando-os em 
suas histórias de vida. (NÓVOA, 1992)

A valorização do professor e da sua trajetória de vida, oferecem a pos-
sibilidade “de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)
construção permanente de uma identidade pessoal.” (NÓVOA, 1992, s/d). 
Valoriza-se então, o entendimento da pessoa para que se possa reavaliar 
as suas ações. No caso da docência, entender os processos constituintes 
da identidade do professor, possibilita entender as práticas desenvolvidas 
em sala de aula. Afasta-se assim da concepção de que se nasce para ser 
professor, pois leva-se em conta nessa análise a história de vida e formação 
social do sujeito.

Nesse sentido, cabe destacar o campo da experiência que embasa as 
relações com o saber que o indivíduo traça ao longo de seus percursos. É o 
que, de acordo com Nóvoa (1992), define o “investir na pessoa”. Tal inves-
timento, nasce de um desejo. O sentido de uma atividade, assim como o 
sentido da docência para os professores em formação, advém da relação 
entre a meta do sujeito e o que o incita agir. Tudo isso inscrito em um mundo 
de relações sociais, onde os valores transitam e influenciam os sentidos 
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construídos, interligando-se assim a trajetória do sujeito dinâmico que evo-
lui quando confrontado com a realidade (CHARLOT, 2007).

Relações entre a identidade docente e a reflexão

Pimenta (2005, p. 18) entende a identidade docente como “um processo 
de construção do sujeito historicamente situado”. A partir da definição dos 
saberes da docência (a experiência, o conhecimento, e os saberes pedagó-
gicos), a autora defende uma identidade profissional construída a partir da 
significação social da profissão do professor. A Residência Pedagógica, ao 
compor os saberes experienciais dos estudantes, exige para o seu desenvol-
vimento, a articulação dos conhecimentos pertinentes à área em que ocorre, 
além do que, põe em prática os saberes pedagógicos.

Ao compreender a percepção dos estudantes em seu processo formativo, 
é possível vislumbrar um pequeno panorama sobre a reflexividade docente a 
partir dos anos de formação inicial desses professores. “É nesse confronto 
e num processo coletivo de trocas de experiências e práticas que os pro-
fessores vão constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que 
constantemente reflete na e sobre a prática.” (PIMENTA, 2005, p. 29), que o 
perfil do professor reflexivo começa a se delinear.

Resultados e discussão

Dos objetivos do Programa e seus possíveis impactos na formação 
dos estudantes

O programa RP, definido pelo edital nº 19/ 2018 da PROGRAD pretende 
trabalhar na valorização e no aperfeiçoamento da formação de professores 
para atuação na Educação Básica. De acordo com as diretrizes do programa, 
o aumento da convivência dos graduandos com a realidade do exercício da 
profissão docente impacta diretamente na qualidade de sua formação. O 
objetivo geral, seria então “estimular a articulação entre teoria e prática nos 
cursos de licenciaturas, conduzidos em parceria com as redes públicas de 
educação básica” (edital nº 19/ 2018 da PRGRAD, p. 1). Não traz, porém, em 
nenhum de seus objetivos específicos, qualquer referência à BNCC.

Os cursos de licenciatura contemplados pelo programa foram respon-
sáveis por desenvolver um subprojeto que atendesse às características 
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específicas de sua área. O subprojeto do curso de Pedagogia-UFC, intitu-
lado: “Prática Docente Inclusiva na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental: Gestão de sala de aula e organização do ensino para 
o atendimento à diversidade”, sob a coordenação das professoras Adriana 
Limaverde e Geny Lustosa, estabeleceu os seguintes objetivos:

1. Desenvolver um programa de formação inicial dos residen-
tes do curso de pedagogia para a docência na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio 
de uma abordagem colaborativa e da participação ativa na 
identificação e superação das problemáticas do processo de 
ensino-aprendizagem, em uma reflexão crítica e de articula-
ção teórico-prática sobre o fenômeno educativo;

2. Implementar, em co-construção com professores da escola 
pública, estratégias didáticas pautadas no atendimento às 
diferenças, com vistas à promoção de práticas pedagógicas 
inovadoras e interdisciplinares, de base sócio-construtivista, 
no contexto da escola inclusiva;

3. Acompanhar e contribuir com estratégias colaborativas de 
ensino com vistas a contemplar às diferentes formas de 
ensinar e de aprender no contexto da sala de aula inclusiva;

4. Elucidar, no âmbito da co-construção com os residentes e 
os preceptores, os aspectos do desenvolvimento pessoal 
e profissional que podem conduzir à efetivação de práticas 
pedagógicas inclusivas; e

5. Socializar os resultados advindos das atividades desen-
volvidas ao longo do programa. (Subprojeto do Curso de 
Pedagogia – FACED-UFC, p.1)

Primeiramente, gostaríamos de retomar as discussões que nos trouxe-
ram até aqui. Diante das mudanças enfrentadas pela sociedade, as

novas exigências educacionais pedem às universidades e cursos 
de formação para o magistério um professor capaz de ajustar 
sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, 
do aluno, dos diversos universos culturais, dos meios de comu-
nicação. […] É preciso resgatar a profissionalidade do professor, 
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reconfigurar as características de sua profissão na busca de 
identidade profissional. (LIBÂNEO, 2002, p.10)

O primeiro objetivo descreve a abordagem para a compreensão da rela-
ção teoria e prática adotada pela RP: a abordagem colaborativa exercida por 
meio da reflexão crítica. Dessa forma, os estudantes são chamados a ter 
uma participação ativa, logo, a exercerem o papel de sujeitos de sua forma-
ção. O que nos leva a conclusão de que a concepção de ensino na RP é a de 
um ensino como atividade reflexiva.

O objetivo de número 2, destaca a co-construção entre professores 
atuantes da escola pública, e os professores em formação. Para Libâneo 
(2002), esse

intercâmbio entre formação inicial e formação continuada, [se 
faz necessário] de maneira que a formação dos futuros profes-
sores se nutra das demandas da prática e que os professores em 
exercício frequentem a universidade para discussão e análise de 
problemas concretos da prática. (p,11)

O programa inclui estudantes residentes e professores preceptores que 
orientam os alunos nas escolas-campo, sendo essas as suas próprias 
escolas de atuação. Porém, essa orientação não se restringe às idas dos 
residentes à escola. Os preceptores participaram ao longo de todo o projeto 
de formação de reuniões de planejamento e de estudos coletivos, levando 
inclusive questões próprias vivenciadas por eles em suas salas de aula. Para 
Libâneo (2002), a busca dessa ligação, entre universidade e escola pública, 
é uma das ações que possibilitam o enfrentamento das mudanças advindas 
da globalização.

Fica claro no objetivo de número 3, a compreensão do aprendizado de 
estratégias que visem contemplar as demandas de um contexto da sala de 
aula inclusiva. Essa tomada de posição por parte dos professores é extre-
mamente importante para a superação das desigualdades. Isso implica em 
ações que reduzem a “defasagem entre o mundo vivido do professor e do 
mundo vivido dos alunos, bem como promover, efetivamente, a igualdade de 
condições e oportunidades de escolarização a todos.” (LIBÂNEO, 2002, p.42)

Chamamos atenção para outro aspecto que o subprojeto apresenta: a 
noção de ações desenvolvidas em contexto interdisciplinar. Libâneo (2002) 
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apresenta que uma prática interdisciplinar representa uma mudança sig-
nificativa para a educação, já que as escolas vêm mantendo uma tradição 
em vivenciar currículos pluridisciplinares3. Adotar uma prática pedagógica 
que traga em seu cerne a interdisciplinaridade, possibilita às crianças ter 
acesso a um conhecimento mais integral. Esse pensamento, “não se trata 
de conhecer por conhecer, mas de ligar o conhecimento científico a uma 
cognição prática, isto é, de compreender a realidade para transformá-la. (p. 
31-32). A perspectiva da interdisciplinaridade, significa também a supera-
ção das

barreiras entre as pessoas, de modo que os profissionais da 
escola busquem alternativas para se conhecerem melhor, tro-
quem conhecimentos e experiências entre si […]. Trata-se, 
portanto, de um modo de proceder intelectualmente, de uma prá-
tica de trabalho científico, profissional, de construção coletiva do 
conhecimento. (LIBÂNEO, 2002, p. 32-33).

Podemos perceber que o subprojeto também busca uma solução prá-
tica para a questão da inclusão e da interdisciplinaridade, pois aponta para 
inovações em praticas pedagógicas a partir da utilização desses vieses. 
Essa busca, caminha para a integração dessas propostas: a interdiscipli-
naridade articulada a inclusão, em prol da construção de uma escola mais 
democrática.

O subprojeto enfatiza o aprendizado de novas maneiras de ensinar indi-
cando o caminho da inovação pedagógica. Nesse ponto, concordamos com 
Libâneo (2002), ao caracterizar que “a tarefa de ensinar a pensar requer dos 
professores o conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento 
de suas próprias competências do pensar.” (p.36). Para este autor, essa é 
uma das novas atitudes docentes a serem desenvolvidas na atualidade, e é 
importante notar a preocupação do programa em efetivá-la.

Ainda sobre os objetivos descritos no documento, o tópico de número 5, 
aponta para a socialização de todo o processo vivenciado pelos residentes e 
preceptores. Todavia, identificamos aqui o reconhecimento da necessidade 
de tornar a profissão docente cada vez mais comunicativa. De acordo com 

3 Segundo Libâneo (2002), a escola pluridisciplinar é aquela que traz em seu currículo as disciplinas 
isoladas, e cada uma tem um meio e uma finalidade específicos, que não compete a outra tomar 
conhecimento.
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Libâneo (2002), a intencionalidade da prática educativa, está intimamente 
ligada às capacidades comunicativas do professor.

Acreditamos que, diante dos objetivos apresentados, das disposi-
ções gerais e de seu modelo de funcionamento, a Residencia Pedagógica 
pode se configurar como uma excelente atividade formativa, pois os resi-
dentes podem desenvolver relações significativas com a prática, uma vez 
que a inserção profunda no contexto, possibilita reflexões mais coerentes. 
Entendemos que o subprojeto da Pedagogia, apresenta uma atitude de opo-
sição as ideias contidas no edital nº 6/2018 da CAPES. Esse posicionamento 
político, também faz parte da luta por uma educação de qualidade.

Ao prosseguir com a análise do documento, notamos que a concepção 
de educação adotada pelo subprojeto, diverge da apontada pela BNCC e 
pela proposta para Base Nacional Comum da formação de professores da 
Educação Básica. Segundo o documento, o 

projeto assume o paradigma da educação inclusiva em reco-
nhecimento da demanda atual posta à formação docente de 
apropriação de saberes, conhecimentos e vivências favorece-
doras de práticas pedagógicas capazes de acolher e atender as 
necessidades e singularidades dos educandos em seus distintos 
níveis, ritmos e especificidades no processo de aprendizagem. 
Nesse sentido, se define por ações politicamente engajadas 
com a infância e com uma escola socialmente referendada. 
(Subprojeto do Curso de Pedagogia – FACED-UFC, p.4).

Este trecho deixa bem claro que o projeto não tem como objetivo treinar, 
mas sim formar professores para a mudança (FREIRE, 2016). Para Freire 
(2016),

Formar é uma necessidade precisamente para transformar a 
consciência que temos, aumentar sua [nossa] curiosidade intui-
tiva, que nos caracteriza como seres humanos.
Do ponto de vista da educação, uma das questões mais sérias 
com respeito ao presente imediato e ao amanhã é como formar 
pessoas de maneira que elas não se percam em meio às mudan-
ças que a tecnologia vai criando. (p.73)
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Pelo exposto, acreditamos que a RP busca levar em conta essas ques-
tões, pois uma vez que concebe o ensino como atividade reflexiva, a ideia 
aqui defendida é a de que o professor possa desenvolver a sua prática refle-
xiva, a partir de sua própria prática real e contextualizada.

A metodologia adotada pelo projeto, reconhece como fundamento forma-
tivo a pesquisa, pois é por meio dela, que o residente elabora conhecimento 
sobre a realidade educacional que está atuando. Por isso mesmo, o projeto 
se desenvolve por meio de três ações distintas, mas que se interligam ao 
longo do processo: o diagnóstico, a reflexão-problematização e a elabo-
ração da ação-interventiva, denominada como etapa de regência. Aqui é 
preciso esclarecer que o entendimento do que é a regência do professor 
ou da professora, se dá de forma a englobar todas as ações desenvolvidas 
pelo professor em contexto escolar: participação nas aulas, planejamento, 
avalizações, etc.

Em síntese, se pretende que o programa

se constitua uma importante via de desenvolvimento profissional 
dos participantes e que se tenha implicações na internalização 
dos princípios de uma escola inclusiva, contra práticas discri-
minatórias e preconceituosas, ao tempo em que possibilite uma 
(re)organização do trabalho didático-pedagógico dos docentes e 
licenciandos. (Subprojeto do Curso de Pedagogia – FACED-UFC, 
p.5).

Podemos encontrar semelhanças entre o modelo indagativo ou de pes-
quisa, descrito por Imbernón (2006), e a metodologia adotada pela RP. A 
base dessa proposta, “encontra-se na capacidade do professor de formular 
questões válidas sobre sua própria prática e se prefixar objetivos que tratem 
de responder a tais questões.” (p. 73).

As características do modelo de pesquisa são as seguintes:

a) Os professores e professoras identificam um problema ou 
um tema de seu interesse a partir de uma observação ou 
uma conversa reflexiva.

b) Propõem formas de recolher a informação sobre o problema 
inicial, que pode implicar tanto um estudo bibliográfico como 
partir dos dados obtidos em sala de aula ou na escola.
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c) Esses dados são analisados individualmente ou em grupo.
d) Por fim, são realizadas as mudanças pertinente.
e) E volta-se a obter novos dados e ideias para analisar os 

efeitos da intervenção realizada e continuar o processo de 
formação a partir da prática. (IMBERNÓN, 2006, p. 75).

A partir da descrição metodológica descrita no subprojeto, podemos per-
ceber que essas etapas permeiam todo o tempo de programa (18 meses). 
Diferentemente do estágio, a RP permite uma formação na prática mais 
densa, pois ao longo de todo o ano escolar, os residentes vivenciam esse 
processo, pois suas regências são semanais. O período de regência foi 
precedido de uma ambientação/ diagnóstico. Porém, ressaltamos que o 
diagnóstico é constante nesse processo. Não se trata de um dado fechado, 
mas antes de uma referência que ajuda ao residente contextualizar as suas 
ações pedagógicas.

Segundo Imbernón (2006), a principal vantagem de se levar em conta 
esse modelo, é a possibilidade de colaboração entre os docentes, pois os 
leva a compartilharem problemas, muitas vezes comuns, e a consequente 
busca conjunta pelas soluções. Relembramos aqui que a profissão docente 
é uma profissão que nasce da relação entre as pessoas, o que faz com que 
os conhecimentos docentes necessitem ser compartilhados. Tal perspectiva 
de pesquisa, ainda fornece ao futuro professor a oportunidade de produzir 
conhecimento científico em seu cotidiano escolar.

As reflexões acima, nos fazem acreditar que o atual subprojeto do Curso 
de Pedagogia-UFC, mesmo tendo sido concebido em condições adver-
sas, representa um momento de formação significativo para os estudantes 
residentes. Assim como Imbernón (2010), destacamos que a experiência 
formativa não é neutra. Ela gera o conhecimento pedagógico que estrutura 
a prática do futuro professor.

Pimenta (1995) também reflete sobre a importância da experiência para 
a constituição dos saberes da docência e como esses definem o reconheci-
mento da identidade docente. Compreender a experiência dos professores 
desde o momento de formação inicial, é valorizar por meio da reflexão as 
suas práticas, pois, a capacidade de narrar suas experiências, associa-
das a uma formação crítica, pode ajudá-los a repensar o seu fazer prático 
(IMBERNÓN, 2006). A formação do professorado ocorre pois de maneira 
processual.
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Por fim, todo o processo reflexivo embutido no subprojeto da RP da 
Pedagogia-UFC, se traduz como práxis. Primeiro, porque convida o futuro 
professor a assumir o papel de protagonista de seu processo formativo; em 
segundo, porque propõe a formação de uma prática contextualizada em 
função da transformação de realidades sociais. Segundo Imbernón (2010), a 
importância de se ter professores em formação que se vejam como sujeitos, 
repercute diretamente no reconhecimento da identidade docente, que como 
já apresentamos em capítulo anterior, contribui para uma melhoria na qua-
lidade educacional, do ponto de vista da interpretação do trabalho docente 
em relação à realidade educacional que se vive.

Considerações finais

O programa de Residência Pedagógica traz o estudante não somente 
para dentro da realidade educacional, mas também profissional. O professor 
é um profissional e também uma pessoa e é nessa perspectiva que a for-
mação deve dar aos estudantes subsídios para que estes consigam de com 
autonomia consolidar seus próprios conhecimentos.

A Residência Pedagógica enquanto componente formativo, possibilita 
aos estudantes estabelecer relações entre o saber adquirido na universidade 
e a realidade de sua profissão diante do mercado de trabalho. A atividade 
pode consolidar bases de aprendizagem significativas, pois, ao abranger 
as dimensões acadêmicas e profissionais, impacta na dimensão afetiva do 
sujeito atuante neste processo.

Assim, o objetivo é promover a formação situada e reflexiva dos estudan-
tes. Busca-se então, trazer a reflexão como componente não só da prática, 
mas como formador da identidade também. A identidade de um sujeito não 
se forma isoladamente. É fruto de um conjunto de outras relações inseridas 
em um cenário social, regidas por valores compartilhados em comunidade. 
A comunidade docente, possui suas próprias características, advindas da 
singularidade da profissão. Para além do estar em sala de aula, a convi-
vência com outros professores no exercício da profissão, impacta na forma 
como o estudante se vê em seu meio. Gera expectativas que, quando postas 
na realidade, vão interferindo nas escolhas e ações a serem desenvolvidas.

Podemos concluir que o programa propõe uma reflexão que ultrapassa a 
sala de aula, ao envolver universidade e escola pública, estudantes e professo-
res, desde a educação básica (os preceptores) até os docentes orientadores 
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nas universidades. No caso do programa desenvolvido na Pedagogia-UFC, 
compreende-se que a articulação desses processos impactará de forma 
positiva no desenvolvimento profissional de ambas as partes envolvidas. A 
reflexão, pertinente em todo o programa, permite a efetivação de práticas 
pedagógicas inovadoras ao se embasar na colaboração. Estabelece assim 
uma via de mão dupla, a formação busca se dar por meio da reflexão da pró-
pria ação, seja em sala de aula com os alunos, sejam as atitudes tomadas 
antes e depois dos momentos em sala.
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a reconfiguração do 
ensino superior brasileiro nos marcos do processo de contrarreforma do 
Estado - inaugurada a partir da década de 1990 nos marcos do governo 
Collor, sob a égide do neoliberalismo - e seus rebatimentos na formação pro-
fissional em Serviço Social, dando ênfase ao ensino superior na modalidade 
à distância – EaD, devido ao seu caráter aligeirado, paliativo e precarizado, 
que reforça as tendências contemporâneas de desqualificação profissional 
no âmbito do Serviço Social, comprometendo a direção social estratégica 
da profissão determinada pelo e no Projeto Ético-Político do Serviço Social 
(PEPSS), haja vista, à propensão da formação de um novo perfil profissional.
Palavras-chave: Contrarreforma do Estado, Ensino Superior, Ensino à dis-
tância, Serviço Social.
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Introdução

As transformações no âmbito da educação superior brasileira, está inti-
mamente vinculada ao projeto de contrarreforma do Estado iniciado 
a partir da década de 1990 sob a orientação dos organismos finan-

ceiros internacionais. Traduz o processo de contrarreforma da educação, 
tal qual vem se delineando desde o governo Collor/Itamar até os dias que 
transcorrem. As medidas adotadas direcionam-se para a privatização das 
IES públicas, a abertura de IES privadas e o surgimento das IES à distância, 
estas por sua vez, constitui um dos principais nichos de valorização do capi-
tal, posto que, além de fomentar a ampliação da lucratividade dos grandes 
empresários da educação, certifica uma massa de profissionais acríticos e, 
consequentemente, funcionais à sua reprodução.

Compreendendo a preferência dos empresários pela oferta de cursos 
superiores das áreas de humanas – devido aos baixos custos – algumas 
profissões sofrem de forma mais contundente os rebatimentos desse pro-
cesso. Esse é o caso do Serviço Social, que passa a ser visto como um novo 
campo de exploração do capital, seja pela necessidade de fortalecimento 
do empresariado, seja pela indigência de formação de profissionais funcio-
nais ao modelo de sociabilidade vigente, configurando-se enquanto uma 
ameaça à profissão. E, portanto, à materialização do Projeto Ético-Político 
Profissional.

Diante dessa realidade, pretende-se problematizar os rebatimentos do 
processo de reestruturação da Educação Superior – enquanto um desdo-
bramento da contrarreforma do Estado brasileiro sob o comando da política 
econômica neoliberal – para a formação profissional em Serviço Social, 
dando ênfase a formação em Serviço Social na modalidade à distância que 
vem tensionando o PEPSS na cena contemporânea.

Na tentativa de desvelar os determinantes estruturais e sócio-históricos 
desse processo, realizamos nesse primeiro momento uma pesquisa biblio-
gráfica, de caráter qualitativo, pautada na perspectiva da totalidade inscrita 
no materialismo histórico dialético de Marx. Os resultados obtidos através 
da revisão bibliográfica da produção teórica acerca da problemática, nos 
permitiu identificar uma série de impactos provenientes da contrarreforma 
do ensino superior no âmbito do Serviço Social.
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Metodologia

Com o intuito de compreender as múltiplas determinações do objeto de 
estudo em tela, pautamos nossa análise na perspectiva da totalidade ins-
crita no materialismo histórico dialético de Marx, por compreender que este 
proporciona ao pesquisador, uma apreensão concreta da realidade con-
creta, na medida que possibilita a ultrapassagem de análises superficiais 
e imediatas, calcadas na leitura do aparente, que tendem a levar o sujeito a 
capturar a chamada pseudoconcreticidade, atribuída pelo autor Kosik (1976 
apud LIMA, 2011, p.37) à “falsa ou invertida compreensão acerca da reali-
dade e dos seus fenômenos” em decorrência da lógica alienante do capital 
que atinge as diversas esferas da vida social.

A pesquisa disponibilizou de revisão bibliográfica da produção teórica 
inerente a proposta de estudo, dando destaque às abordagens de autores/as 
renomados/as, como: Pereira (2009) Iamamoto (2015), Chauí (2003), Lima 
(2009) e tantos outros que apresentam em suas discussões rigor teórico.

No que se refere ao tipo de pesquisa, adotamos a abordagem qualitativa, 
por entender que esta possibilita uma apreensão concreta do universo da 
produção humana, isto é, das relações e fenômenos sociais, que não podem 
ser compreendidas somente a partir de números e indicadores quantitativos 
(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2010).

A reconfiguração da esfera estatal, sob a égide neoliberal, e 
seus rebatimentos na educação superior brasileira

O processo de contrarreforma do Estado brasileiro, inaugurado a partir da 
década de 1990, traduz as demandas impostas pela crise do capital, iniciada 
na segunda metade da década de 1970 no cenário internacional, decorrente 
da ruptura com o período de expansão do pós-guerra, sob a égide do Estado 
de bem-estar social. De acordo com Mandel (1990), trata-se de uma crise 
generalizada de superprodução expressa na redução drástica da lucrativi-
dade do modo de produção capitalista.

Submerso em uma crise de caráter mundial, o capital tenta se reestru-
turar a partir da retomada das taxas de lucro. Para tanto, fez-se necessário 
o rompimento com o modelo fordista-taylorista, o qual consistia na produ-
ção em larga escala, bem como a adoção de novas formas de acumulação 
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flexibilizada, isto é, o toyotismo2 associado ao projeto econômico neoliberal 
(MONTANO E DURIGUETTO, 2011).

[...] o “projeto/processo neoliberal” constitui a atual estraté-
gia hegemônica de reestruturação geral do capital – em face 
da crise, do avanço tecnocientífico e das lutas de classes que 
se desenvolvem no pós-1970, e que se desdobra basicamente 
em três frentes: a ofensiva contra o trabalho (atingindo as leis e 
direitos trabalhistas e as lutas sindicais e da esquerda) e as cha-
madas “reestruturação produtiva” e “(contra) reforma do Estado” 
(MONTANO; DURIGUETTO, 2011, p.193).

Nesse contexto, a classe trabalhadora é brutalmente atacada e seus 
direitos são paulatinamente solapados. Configurando-se em uma verdadeira 
ofensiva contra o mundo do trabalho, mediante os processos de reestrutu-
ração produtiva e contrarreforma do Estado.

Destarte, o Estado passa a desempenhar um papel central neste projeto, 
ao dar início ao seu processo de contrarreforma, o qual materializa-se na 
transferência da oferta de serviços até então de responsabilidade pública 
para o setor privado. O objetivo é fomentar a retomada das taxas de lucro 
do capital, a partir da privatização do Estado, por meio da venda de esta-
tais, mercantilização dos serviços públicos, e a redução dos benefícios da 
seguridade social, sob o argumento de uma suposta escassez de recursos 
e, portanto, de uma crise fiscal do Estado social de direitos (MOTA, 2008).

Para implementação desse processo de contrarreforma nos países lati-
no-americanos, realizou-se em 1989 uma reunião em Washington entre 
os organismos de financiamento internacional de bretton woods (FMI, 
BIRD, Banco Mundial, funcionários do governo americano e economistas 
e governantes latino-americanos), no afã de avaliar reformas econômicas 
da América Latina, que ficou conhecido como Consenso de Washington 
(MONTANO, DURIGUETTO, 2011).

Conforme os autores antes citados, foram definidas uma série de 
recomendações3, tais quais devem ser aceitas e executadas pelos países 

2 O sistema toyotista é um modelo japonês de produção, mais enxuto, mais flexível, de menor in-
vestimento e riscos e, portanto, mais adequado para a concorrência mundial no contexto de crise 
(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 183).

3 As recomendações (impostas pelo FMI aos governos devedores) dessa reunião abarcaram dez 
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devedores – como é o caso do Brasil. Assim, é a partir dos anos de 1990, 
que o Brasil incorpora mais um projeto funcional aos interesses da econo-
mia internacional – neoliberalismo – que aponta como único caminho para 
impulsionar a estrutura econômica no âmbito mundial, à adoção de políticas 
de ajuste fiscal do Estado, com o objetivo de ampliar o superávit da balança 
comercial, garantindo o pagamento da dívida externa.

A austeridade fiscal do Estado acarretou uma série de rebatimentos no 
âmbito das políticas sociais que compõem o tripé da Seguridade Social 
– Saúde, Previdência Social, e Assistência Social – e uma significativa recon-
figuração da Política de Educação Superior no país – foco de discussão deste 
trabalho. Conforme determinações dos organismos internacionais, a edu-
cação superior foi definida como atividade pública não-estatal, autorizando 
sua ofertada, tanto por instituições de ensino superior públicas, quanto por 
instituições privadas.

Nesse contexto, inaugura-se o processo de reestruturação da educação 
superior ou antirreforma como designa Fernandes (1989), cujas principais 
medidas são: o alargamento do setor privado na oferta de serviços edu-
cacionais, e a privatização interna das IES públicas. A primeira fase desse 
processo, teve início em 1991 sob a égide do governo Collor, o qual atra-
vés de medidas e projetos de lei instaura um conjunto de ações4 voltadas 
para a redefinição da educação, cuja continuidade é dada por Itamar Franco, 
que ao assumir a presidência em 1992 – em decorrência do processo de 
Impeachment de Collor – incrementa novas ações e/ou medidas no âmbito 
da educação superior.

Segundo Lima (2007), a partir de 1995 com Fernando Henrique Cardoso, 
o processo de reordenamento da educação superior alcança níveis supe-
riores em relação aos governos anteditos, por meio da venda de “serviços 
educacionais” e da expansão do acesso à graduação, mediante a imple-
mentação de novas medidas e/ou ações.

Conforme dados divulgados pelo Censo da educação Superior (2002, 
apud LIMA; PEREIRA, 2009), ao final do governo Cardoso, o ingresso em 
IES públicas correspondia a 320.354, enquanto nas IES privadas somava 

áreas: 1) disciplina fiscal, 2) redução dos gastos públicos, 3) reforma tributária, 4) juros de mercado, 
5) regime cambial de mercado, abertura comercial, 7) eliminação de controle sobre o investimento 
estrangeiro, 8) privatização, 9) desregulamentação de leis trabalhistas e 10) institucionalização da 
propriedade intelectual (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.211).

4 Ver as principais ações do governo Collor até os governos Lula em Lima (2007).
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1.090.854. Verifica-se a primazia do ensino privado, em detrimento do 
ensino público, no afã de responder as requisições dos organismos interna-
cionais, sob o argumento de democratização do acesso ao ensino superior, 
historicamente reivindicado pelos diversos segmentos sociais, em especial 
por aqueles menos abastados.

O processo de contrarreforma universitária operacionalizado por FHC, 
teve seu aprofundamento a partir do segundo governo Lula (2007-2011), tal 
qual demonstrou, através da implementação de um conjunto de medidas 
provisórias, projetos de lei, leis e decretos, que a reconfiguração do ensino 
superior era de fato uma de suas pautas de ação política (LIMA; PEREIRA, 
2009).

No início do governo Lula esperava-se a interrupção do processo de pri-
vatização operado no governo Cardoso, uma vez que a defesa dos interesses 
da classe trabalhadora era o grande mote do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Entretanto, uma análise aguçada de suas ações, apontam para a vigência de 
um governo social-liberal, já que ao atender as requisições dos organismos 
de financiamento internacional, responde minimamente os interesses dos 
sujeitos e movimentos sociais conservando as prerrogativas estruturais do 
projeto neoliberal.

Lima e Pereira (2009), sinalizam as principais características da ter-
ceira fase da contrarreforma da educação superior operacionalizada no 
governo Lula (2003- 2010). A primeira: correspondi ao fortalecimento do 
empresariado da educação superior, o qual se dá por meio das parcerias 
público-privadas (PPP); a segunda são as chamadas PPPs no campo da 
educação, tais quais podem ser vislumbradas no Programa Universidade 
para Todos (PROUNI), bem como no Financiamento do Ensino Superior 
(FIES); A terceira característica, diz respeito a implementação dos contratos 
de gestão, é o que traduz o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (REUNI)5.

É valido salientar, que embora o governo Lula tenha investido no alarga-
mento das vagas nas IES públicas federais e na garantia da permanência 
destes estudantes nos cursos através do REUNI, o acesso ao ensino supe-
rior durante o seu governo, continua se dando majoritariamente através das 
IES privadas. Conforme Dados do Censo de Educação (2007, apud PEREIRA, 
2009, p.272):

5 Informações sobre PROUNI, FIES e REUNI podem ser encontradas em: www.mec.gov.br.
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A maior parte das matrículas, 74,6% (3,7 milhões), pertence às 
IES privadas, que registraram aumento de 5% em relação ao ano 
anterior. As demais matrículas estão computadas nas IES fede-
rais, estaduais e municipais, correspondendo a 12,6%, 9,9% e 
2,9% do total respectivamente.

Além disso, outra novidade emerge nos marcos do governo Lula, com os 
Decretos 5.622/05 e 5.800/06, que institui e regulamenta o ensino à distân-
cia e o consórcio de instituições que ofertam esta modalidade de ensino, a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) (CHAGAS, 2016).

Assim, é partir do segundo governo Lula que os cursos superiores na 
modalidade à distância passam a serem ofertados de forma efetiva. Os 
mesmos são oferecidos através do uso de teleconferências com suporte 
de um/a tutor/a presencial no polo de ensino, e um/a tutor/a virtual nos 
ambientes de acesso online dos alunos, fundamentalmente para os cursos 
das áreas de ciências humanas e sociais (MONTE; AMORIM et al, 2015).

Com clara preferência na abertura de cursos na área de humanas, os 
grupos empresariais da educação superior vislumbrou no Serviço Social, 
um espaço de lucratividade. Nesse contexto, o curso de Serviço Social apre-
senta um crescimento abrupto de sua oferta pela via privada, principalmente 
na modalidade à distância, acarretando uma série de rebatimentos para a 
profissão, devido ao seu caráter aligeirado, precarizado e sucateado, o que 
será problematizado na sequência.

Os impactos da contrarreforma universitária na formação profissional 
em Serviço Social: um enfoque na expansão dos cursos de serviço 
social à distância

O incremento do ensino à distância superior no Brasil, decorrente da 
inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação -TICs no âmbito 
da educação – com intenso interesse na oferta de cursos das áreas de 
humanas – ocasionou o crescimento abrupto dos cursos de Serviço Social, 
majoritariamente de natureza privada.

Segundo Pereira (2009), é a partir da aprovação das Diretrizes Curriculares 
da ABEPSS pelo MEC, e sob a vigência do governo Lula que o número de 
cursos de Serviço Social tiveram um crescimento exponencial, com efetiva 
participação do ensino à distância privado.
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No governo Lula, outra “novidade” emergiu para a profissão: a 
criação de cursos de Serviço Social na modalidade de Educação 
à Distância (EAD), com 11 IES ofertantes de cursos de Serviço 
Social na modalidade EAD. Se elas representam 5, 2% do total 
de cursos criados no período, o percentual se inverte quando 
analisamos o quantitativo de vagas de Serviço Social oferecidos 
por IES anualmente: as 11 IES ofertam 46.620 vagas de Serviço 
Social na modalidade EAD, enquanto as demais 199 IES ofer-
tam 24.824 vagas na modalidade presencial, anualmente (LIMA; 
PEREIRA, 2009, p. 45).

O número de IES ofertantes do curso de Serviço Social à distância camu-
fla a participação da modalidade de ensino não presencial, se não levarmos 
em consideração o número de vagas oferecidas pelas mesmas. A centrali-
dade da problemática se aloca na capacidade de oferta de vagas, portanto, 
de absorção de estudantes pelo EAD, já que 11 (onze) instituições de EAD 
ofertam anualmente o dobro de vagas ofertadas em 199 (cento e noventa e 
nove) instituições de ensino superior presencial.

No que se refere a natureza dessas instituições, fica perceptível a predo-
minância do setor privado na oferta dos cursos de Serviço Social à distância, 
visto que, das 11 (onze) instituições não presenciais que ofertam o curso em 
pauta, 10 (dez) são de natureza privada, sendo apenas 1 (uma) pública.

Nota-se, que a oferta do curso de Serviço Social na modalidade à distân-
cia vem se dando primordialmente pela via privada, configurando-se em um 
verdadeiro processo de mercantilização da formação, logo, uma ameaça à 
profissão e, consequentemente a materialização do Projeto Ético-Político 
profissional. O que se justifica pelo seu caráter aligeirado, precarizado e 
sucateado, muito embora, estas também sejam características presen-
tes nos cursos públicos e presenciais de Serviço Social em tempos de 
contrarreforma.

O levantamento de dados do INEP/MEC realizado por Monte et al (2015), 
referentes aos anos de 2010 e 2013 também revelou que entre os 10 (dez) 
cursos de graduação à distância mais ofertados no Brasil, o curso de 
Serviço Social, ocupa o terceiro lugar tanto no ano de 2010, quanto no ano 
de 2013. De modo específico, em 2010 o número de matrículas em Serviço 
Social somava 74.474, o que corresponde a 8% das matrículas dos cursos 
superiores em EAD, já em 2013 o número de matrículas totalizava 94.595, 
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correspondente a 8,2% do total de matrículas em EADs, ficando atrás ape-
nas do curso de Pedagogia e Administração que ocupam respectivamente o 
1º e 2º lugar em número de matriculas no EAD.

Os investimentos do empresariado da educação à distância no curso 
de Serviço Social tem uma estreita relação com o caráter colaboracionista 
historicamente atribuído ao assistente social. Em outras palavras, a forma-
ção em Serviço Social beneficia o capital tanto na esfera econômica – por 
constituir uma formação barata aos empresários educacionais – quanto 
na esfera ideológica, na medida que retoma práticas conservadoras e cola-
boracionistas com a ordem social vigente, presentes nas protoformas da 
profissão, em razão da formação acrítica e incompatível com o PEPSS ofer-
tada pelas IES à distância.

Em face do quadro delineado, é possível afirmar que o Serviço 
Social sofreu um verdadeiro processo ‘explosivo’ de crescimento 
de suas unidades de ensino, esmagadoramente privadas e inseri-
das em instituições não universitárias. Assim, o empresariado do 
ensino passou a identificar o curso de Serviço Social como mais 
um curso explorável na área de Humanas. Isto significou a efe-
tiva laicização e o puro empresariamento do ensino em Serviço 
Social, especialmente após 1995, articulando-se tal movimento 
do empresariado com o movimento mais amplo do Estado brasi-
leiro de incentivo à expansão do ensino superior via setor privado 
e não confessional. Assim, a criação de ESSs no Brasil relaciona-
se com o movimento mais amplo de necessidade de realização 
do capital, mas também de formação de intelectuais difusores 
de uma ideologia colaboracionista, consensual, sob a ótica e as 
necessidades do capital (PEREIRA, 2008, p.194).

Segundo Iamamoto (2015), esse panorama da formação profissional 
em Serviço Social compromete a direção social hegemônica da profissão 
defendida pelo PEPSS, ao passo que estimula o resgate de posturas conser-
vadoras e regressivas ao espaço acadêmico e profissional do Serviço Social.

Conforme os dados dispostos nos documentos “Sobre a incompatibili-
dade entre graduação à distância e Serviço Social6” elaborados pelo conjunto 

6 Este documento torna público os resultados de um extenso trabalho realizado pelo conjunto 
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CFESS-CRESS junto as entidades ABEPSS e ENESSO, o EAD desconsidera 
as Diretrizes Curriculares da ABEPSS na oferta dos cursos de Serviço Social, 
desencadeando na descaracterização do perfil profissional preconizado 
pelo Projeto Ético-Político do Serviço Social.

Segundo dados dos documentos supracitados, um dos aspectos das 
Diretrizes curriculares flagrantemente desrespeitado pelas IES à distância é 
o princípio da indissociabilidade das dimensões ensino, pesquisa e extensão 
(CFESS, 2015), haja vista, as IES não presenciais não disporem de estrutura 
e profissionais para o desenvolvimento de atividades desta natureza, tor-
nando-a inexistente.

Destarte, é de extrema relevância a participação dos/as estudantes do 
curso de Serviço Social em atividades de extensão e pesquisa, visto que 
a participação e vivência dos/as discentes nessas atividades possibilita a 
interlocução com os sujeitos sociais que compõem a sociedade civil, confe-
rindo aos discentes condições concretas para o fortalecimento da dimensão 
investigativa, logo, para a produção de conhecimento.

Outro princípio preconizado nas Diretrizes Curriculares da ABEPSS 
inoperante no curso de Serviço Social não presencial, é o que trata da indis-
sociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional, este por 
sua vez reafirmado nas Diretrizes como atividades indispensáveis e integra-
doras do currículo.

Não é preciso muito esforço para apreendermos que o Estágio Curricular 
em Serviço Social, conforme preconiza as Diretrizes Curriculares e a 
Política Nacional de Estágio,7 não é operacionalizado nas IES à distância. 
Compreendendo, que não há o processo de supervisão conjunta entre 
supervisor/a de campo e supervisor/a acadêmico/a, devido à ausência de 
professores/as para o exercício da última. Nesse sentido, os/as discentes 
em sua totalidade ficam mercê das “orientações” de um/a único/a Tutor/a, 

CFESS-CRESS, juntamente com a ABEPSS e a ENESSO, em defesa do trabalho e da formação e 
contra a precarização do Ensino Superior, considerando as mudanças em curso desde a promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB de 1996. O objetivo é expor para a 
sociedade brasileira, para os gestores públicos, e autoridades do judiciário, bem como para cate-
goria profissional dos assistentes sociais a incompatibilidade entre a graduação na modalidade à 
distância e a formação profissional em Serviço Social (CFESS, 2015).

7 Buscando fazer frente às requisições impostas na contemporaneidade, a ABEPSS formulou a Políti-
ca Nacional de Estágio (2010) – garantido amplo debate com a categoria profissional, o conjunto 
CFESS/CRESS, a ENESSO e instituições de Ensino Superior (IES) – como forma de enfrentamento 
da precarização na formação, e principalmente na execução do estágio, buscando consolidar uma 
formação crítica e comprometida com o Projeto ético-Político Profissional (FERREIRA, 2012, p.05).
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conformando uma grave infração à PNE, que estabelece um número máximo 
de 15 (quinze) estagiários/as por supervisor/a acadêmico/a.

Nesse contexto, não se requisita o perfil das diretrizes curri-
culares, crítico, articulador político profissional dos sujeitos, 
preocupado com os direitos e a cidadania, pesquisador que vai 
além das aparências dos fenômenos, profissional preocupado 
com a coletivização das demandas, com a mobilização Social e 
a educação popular. Ao contrário, o que se requisita é um pro-
fissional à imagem e semelhança da política social focalizada e 
minimalista de gestão da pobreza e não do seu combate, politi-
zação e erradicação (CFESS, 2015, p. 16).

Conforme Lima e Pereira (2009), o impacto na formação é claro, ao invés 
de instituições de ensino que primam pela qualidade da formação de profis-
sionais com sólida base teórico-metodológica e capacidade ético-política e 
técnico-operativa, tem-se a intenção de certificar ou diplomar um leque de 
profissionais desqualificados e escoar para o mercado de trabalho.

Iamamoto (2014, apud SOUSA; LOPES, 2017), aponta no 7º Seminário 
Anual de Serviço Social, organizado pela Editora Cortez, que uma das princi-
pais tendências da formação em Serviço Social na atual conjuntura, marcada 
pela ascensão da formação na modalidade à distância, é a constituição do 
exército assistencial de reserva, tal qual traz sérias implicações para a pro-
fissão, esclarece:

(...) o crescimento desmesurado do contingente profissional, 
fruto dessa ampla expansão do ensino superior privado e do 
ensino a distância, têm implicações na qualidade acadêmica, na 
formação, no aligeiramento do trato da teoria, na preocupação 
voltada ao treinamento, menos a descoberta científica, compro-
metendo a autonomia do conhecimento. (...) tende a provocar 
mudanças nas condições salariais, no crescimento ace-
lerado do desemprego, pressionando o piso salarial, 
favorecendo essa aceitação da ampla precarização 
das condições de trabalho e de insegurança no tra-
balho (...). Estamos construindo o exército assistencial 
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de reserva, reforço ao clientelismo político, a solidarie-
dade (...)” (Iamamoto, 2014, apud Sousa; Lopes, 2017, 
p. 06).

Diante do exposto, entende-se que a materialização do perfil profissional 
do/a assistente social proposto pela ABEPSS no atual contexto está posto 
em xeque. Acredita-se que a continuidade desse processo desencadeará 
num novo perfil profissional, agora colaborador da ordem social vigente 
(PEREIRA, 2009). Ratificando o posicionamento contrário das entidades 
representativas da profissão frente à abertura e funcionamento de unidades 
de Ead, e a defesa intransigente de uma formação profissional de qualidade, 
pública, gratuita e presencial.

Considerações finais

A partir das ponderações apresentadas neste trabalho, podemos iden-
tificar que os reflexos macroestruturais que afetam a política de educação 
superior rebatem negativamente no âmbito do Serviço Social, cuja maior 
inflexão se expressa no surgimento das instituições de ensino superior à dis-
tância, as quais assumem um caráter aligeirado, precarizado e incompatível 
com as Diretrizes Curriculares de 1996 da ABEPSS, impactando significati-
vamente a formação profissional dos/as assistentes sociais, na medida que 
diploma uma gama de profissionais majoritariamente desqualificados, que 
não dispõem de condições subjetivas para atuar enquanto agente viabili-
zador de direitos da classe trabalhadora, com quem o projeto profissional 
firma um compromisso.

Daí emerge outra tendência desse processo: a reatualização do conserva-
dorismo, ocasionada pela precarização da formação profissional, bem como 
pela precarização das relações trabalhistas, visto que, um profissional des-
qualificado atuando sob precárias condições de trabalho, tendem a buscar 
respostas pragmáticas e imediatistas, incapazes de responder as deman-
das que lhes são colocadas, se não através de medidas assistencialistas.

Ademais, o estudo aponta as tendências de formação do exército assis-
tencial de reserva, o qual desencadeia num conjunto de problemas, como: 
a desvalorização da profissão, a repressão salarial, o incentivo ao traba-
lho voluntário, a extensão da jornada de trabalho, o reforço ao clientelismo 
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político e a subcontratação. Em suma, a precarização das relações de traba-
lho do/a assistente social, e consequentemente do seu exercício profissional.

Embora reconheçamos o solo hostil em que se consolida o Projeto Ético-
Político do Serviço Social (PEPSS) na década de 1990 – período marcado 
pela adoção da política neoliberal no país – e seu adensamento na década 
seguinte, corroboramos com Mota (2012), ao defender que o PEPSS não se 
encontra em crise, mas sim, fortemente tensionado pelas ofensivas capita-
listas em busca da superação de suas crises. Em outras palavras, não nos 
compete assumir uma postura fatalista diante do processo hora analisado, 
mas somar forças junto as entidades representativas da profissão na ten-
tativa de elaborar estratégias e/ou mecanismos de resistência frente a esse 
processo, haja vista, à propensão da formação de um novo perfil profissional.

Diante desse quadro, é válido salientar a necessidade de desenvolvimento 
de estudos e pesquisas nesta direção, que proporcionem à categoria, bem 
como as entidades representativas do Serviço Social um olhar qualificado 
sobre a temática. Compreendendo a indulgência de reafirmar em tempos 
de resistência, o compromisso com a formação profissional de qualidade 
com o rigoroso trato das competências: ético-política, teórico-metodológica 
e técnico-operativa dos/as assistentes sociais.
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NOVOS LETRAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO 
CRÍTICA E TRANSFORMADORA NA FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Patrícia Mara de Carvalho Costa Leite1

Resumo: O presente artigo versa sobre um trabalho realizado no segundo 
semestre de 2018, na Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) em 
Minas Gerais. A turma em que o trabalho foi realizado era composta por 
doze alunos do curso de Letras/inglês, cuja disciplina tinha como tema a 
conversação e compreensão oral em inglês. O objetivo principal consistia no 
ensino de inglês crítico e transformador, com vistas à expansão de perspec-
tivas aliado às novas tecnologias. Para tanto, foram realizadas três etapas 
principais, escolhidas a partir de um diagnóstico oral das necessidades e 
possibilidades da turma, a saber: uma sequência didática, composta por 
duas aulas de noventa minutos cada; a confecção de um painel publicitário 
e de um hipertexto relativo a ele. A teoria dos Novos Letramentos constituiu-
se na base teórica de nosso estudo. Os resultados se mostraram positivos 
uma vez que os alunos relataram tanto a motivação em realizar as tarefas 
quanto a possibilidade de uso dos materiais, devidamente adequados à rea-
lidade de suas turmas, para o ensino de inglês. Por conseguinte, tanto o 
aprendizado crítico dos alunos quanto o meu próprio se fizeram palpáveis 
no processo de realização do trabalho. Ademais, vislumbrou-se a possibili-
dade de se trabalhar a aula de inglês de modo crítico e transformador.
Palavras-chave: Ensino de inglês crítico e transformador, Novos 
Letramentos, Novas Tecnologias, Expansão de Perspectivas.

1 Professora Adjunta no Departamento de Letras, Artes e Cultura da Universidade Federal de São 
João del-Rei (UFSJ) em Minas Gerais. Doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). 

 E-mail: patriciacostaleite@ufsj.edu.br;



451
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

Segundo Kress, Leite-García e van Leeuwen (1996), os textos têm se 
tornado cada vez mais multimodais. Em outros termos, os textos em 
que mais de um modo semiótico (combinação de gestos, falas, cores, 

sons etc.) coexistem nos bombardeiam, principalmente, no ambiente virtual. 
Apesar disso, ainda há pouca ênfase na produção, trabalho e compreensão 
de hipertextos, hiperlinks, Novos Letramentos, por exemplo.

A partir de minha experiência como professora universitária, iniciada 
em 2015, somada a meus vinte anos de carreira como professora de lín-
gua inglesa, observei a lacuna existente entre as mudanças que ocorrem na 
sociedade e na comunidade escolar, notadamente, na universidade. Percebi, 
pois, que a necessidade de se inserir mais recursos das novas tecnologias 
de comunicação e informação advém não só do fato de que as tecnologias 
mudam rapidamente, mas também, das novas maneiras que interagimos 
uns com os outros, que significamos o mundo, que negociamos e que cria-
mos e distribuímos informações.

Porém a importância e consequente relação entre as mídias e a educa-
ção não deveria, a meu ver, se restringir à técnica, mas englobar aspectos de 
aprendizagem que agregariam um viés crítico ao trabalho com o ensino de 
inglês. Isso se assoma ao fato de ainda haver uma “difusão global do inglês 
de maneira acrítica e apolítica” (SIQUEIRA, 2010, p. 27), ou seja, a língua vem 
sendo, aparentemente, ensinada de forma alheia a um universo mais amplo, 
que poderia englobar “World Englishes, Pedagogia Crítica, Estudos Culturais, 
Educação para a Cidadania, para citar algumas” (Ibid., itálico do autor). Para 
que isso mude, é preciso expandir perspectivas do aluno de modo que essa 
conscientização “não pode estar desvinculada de uma ação bem concreta 
e eficaz (...) sendo o olhar mais crítico possível da realidade, que a des-vela 
para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a 
manter a estrutura dominante” (FREIRE, 2008a, p. 33, itálico do autor).

Para que o aluno tenha uma educação crítica e transformadora, é neces-
sário que o professor experimente, conheça e saiba como, realmente, 
conscientizar e expandir perspectivas desse aluno e suas próprias. Assim, 
acreditamos que como as escolas “não são locais neutros e os professo-
res não podem tampouco assumir a postura de serem neutros” (GIROUX, 
1997, p. 5), para que o aluno não seja um mero receptor de conhecimen-
tos em uma escola bancária (FREIRE, 1996), é preciso que se invista em 
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uma formação inicial crítico-reflexiva. Em outras palavras, é preciso que, 
na universidade, os alunos em formação estudem, discutam, reflitam sobre 
as perspectivas críticas na educação e pensem em uma práxis a fim de 
experenciarem, na prática, uma educação emancipadora, libertadora, que 
conceba o aluno como sujeito ativo na construção de seu conhecimento 
e que leve em consideração o contexto em que ele se encontra a fim de 
oferecê-lo um ensino significativo em que “a leitura do mundo precede a 
leitura da palavra” (FREIRE, 2008b, p.9), em que ele consiga relacionar o que 
aprende a “seu mundo”.

Nesse ínterim, o objetivo deste estudo consistiu no ensino de inglês crí-
tico e transformador, com vistas à expansão de perspectivas e aliado às 
novas tecnologias. Para tanto, foi escolhida a teoria dos Novos Letramentos 
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2007; TAKAKI; SANTANA, 2014; DUBOC, 2014) e 
realizada a confecção de três etapas, a saber: uma sequência didática, com-
posta por duas aulas de noventa minutos cada; a confecção de um painel 
publicitário e de um hipertexto relativo a ele. O tema “valores humanos” nor-
teou os passos das aulas, bem como o site passiton.com2. A escolha pelo 
tema e pelo site se deve ao caráter crítico-reflexivo de nosso estudo. Após 
a realização das três etapas, os resultados se mostraram positivos uma vez 
que os alunos relataram tanto a motivação em realizar as tarefas quanto a 
possibilidade de uso dos materiais, devidamente adequados à realidade de 
suas turmas, para o ensino de inglês. Por conseguinte, tanto o aprendizado 
crítico dos alunos quanto o meu próprio se fizeram palpáveis no processo de 
realização do trabalho. Além disso, percebeu-se a ampliação não somente 
das habilidades relativas às novas tecnologias, mas também a expansão 
das perspectivas dos alunos em vários aspectos, como ainda será abor-
dado. Veremos, detalhadamente, os aspectos metodológicos, no próximo 
tópico.

2 O site foi publicado em 2000 pela “Fundação por uma vida melhor”. Essa fundação cria campanhas 
com o intuito de disseminar valores éticos, morais, que fazem a diferença nas comunidades, não 
sendo ligada a nenhum movimento religioso. A ideia é compartilhar mensagens, citações, painéis 
publicitários que contem histórias inspiradoras e possam motivar e incentivar pessoas ao redor 
do globo. No caso do trabalho em questão, utilizamos os painéis publicitários e as histórias sobre 
cada um para servirem de base para a produção dos painéis e histórias pelos alunos do curso. 
Disponível em: https://www.passiton.com/inspirational-sayings-billboards. Acesso em: 03 de no-
vembro de 2018.
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Metodologia

Havia doze alunos na turma em que as três etapas foram desenvolvi-
das. A turma estava inscrita em uma disciplina sobre compreensão oral e 
conversação, no curso de Letras/inglês da UFSJ. A partir do diagnóstico 
da necessidade dos alunos, bem como da revisão da teoria dos Novos 
Letramentos, optamos pelo desenvolvimento das etapas, a saber:

Sequência Didática: na primeira aula, a partir do tema “valores humanos” 
em que os alunos conheceram, através de vídeo, leituras e discussões, na 
língua inglesa, histórias de pessoas que fizeram a diferença, famosas ou 
não. Na segunda aula, os alunos leram o texto ”Arqueologia da Informação” 
(RABELO; ABREU-FIALHO, RAMOS, 2007) e aprenderam a construir hiper-
textos e a fazerem os painéis publicitários; b) Confeccionaram um painel 
publicitário com base no site passiton.com a fim de contar a história de 
alguém inspirador em sua vida; c) Confeccionaram um hipertexto contando 
a história da pessoa escolhida; d) Foi recolhido o feedback oral dos parti-
cipantes a fim de se conhecer a experiência e opinião deles em relação ao 
estudo.

A implementação de uma Sequência Didática, em duas aulas de noventa 
minutos cada foi norteada pelo tema “valores humanos” e pelo site passiton.
com. Eu havia já trabalhado com este site anteriormente, em uma escola de 
idiomas e o escolhi por várias razões: pelo seu caráter crítico e baseado na 
ampliação do olhar do aluno; pela possibilidade de se colocar no lugar do 
outro, sendo um gatilho para discussões que ultrapassam o ensino linguís-
tico; pelas possibilidades de trabalhá-lo em sala de aula, no caso, ensinar 
inglês de maneira crítica e transformadora. A escolha do site também se 
deve ao fato de ter utilizado a teoria dos letramentos críticos como base 
para minha pesquisa de doutorado, defendida em 2017, e que mudou minha 
maneira de conceber o ensino e aprendizagem da língua inglesa, outrora, 
baseado em estudos da gramática, vocabulário e, por vezes, consoante 
Jorge (2012), “dissociado dos assuntos sociopolíticos” (p.82), como já men-
cionado na Introdução deste artigo.

Desse modo, as aulas foram realizadas em língua inglesa e, tendo o site 
passiton.com como gatilho de leituras e discussões sobre histórias de pes-
soas que fizeram a diferença no mundo, famosas ou não, os alunos puderam 
iniciar seus trabalhos no desenvolvimento da próxima etapa, a confecção de 
um painel publicitário. Tendo os billboards (painéis publicitários), que o site 
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passiton.com disponibiliza, como ponto de partida, foi requerido que os alu-
nos confeccionem o seu próprio painel a fim de contar a história de alguém 
inspirador em sua vida. Logo após a confecção dos painéis, foi pedido que 
os alunos procurassem saber mais sobre a história da pessoa sobre a qual 
eles escreveram e redigissem um hipertexto reportando tal história.

Os alunos não só puderam desenvolver suas habilidades em lín-
gua inglesa, como objetivado pela disciplina, mas também expandir suas 
perspectivas sobre fazer a diferença no mundo, discutindo, produzindo 
e compartilhando textos multimodais e hipertextos. A teoria dos Novos 
Letramentos (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007; TAKAKI; SANTANA, 2014; DUBOC, 
2014) embasou o estudo. O “novo” em Novos Letramentos diz respeito a 
algo que extrapola as novas tecnologias e seu uso. Trata-se de “raciocínios, 
ideias, ações, práticas de letramentos que representam rupturas nas formas 
convencionais de ler o mundo e de nele atuar” (TAKAKI; SANTANA, 2014, p. 
55). Em outros termos, o ‘novo’ advém “de um processo de reconceituação 
sem precedentes quanto ao que vem a constituir o sujeito, conhecimento, 
língua e, consequentemente, pedagogia” (DUBOC, 2014, p. 87). Lankshear e 
Knobel (2007) entendem que os Novos Letramentos dizem respeito à téc-
nica ( a digitalidade) e ao ethos, ou seja, a partir de uma visão sociocultural, 
entendem que não só as tecnologias mudam, mas também o modo de ser 
dos indivíduos.

Rojo (2013) aponta que, “se os textos da contemporaneidade mudaram, 
as competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidas para 
participar de práticas de letramento atuais não podem ser as mesmas” (p.8). 
Assim, a fim de que tais mudanças reverberem na sala de aula de nossas 
escolas, é necessário que a formação inicial de professores se coadune com 
estes novos tempos e os novos letramentos que eles requerem. Rojo (Ibid.) 
ainda acrescenta que “hoje, é preciso tratar da hipertextualidade e das rela-
ções entre diversas linguagens que compõem um texto, o que salienta a 
relevância de compreender os textos da hipermídia” (p.8).

Ademais, Lankshear, Snyder e Green (2000) ressaltam que qualquer 
mudança no contexto social, cultural, histórico influenciaram e influen-
ciam as práticas de letramento, assim como as novas tecnologias o fazem. 
Destarte, “nós precisamos observar a nova realidade de novos e emergentes 
letramentos e novos modos de praticas humanas e meios de se experenciar 
o mundo” (p. 26). Não só as técnicas são inovadoras, mas o modo como 
elas me propiciam interagir com o mundo à minha volta e mesmo o modo 
de enxergá-lo.
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Mais detalhes sobre o desenvolvimento do estudo podem ser encontra-
dos nos próximo tópico.

Desenvolvimento

A aprendizagem se dá a todo tempo no mundo globalizado e há a possi-
bilidade de interagir online com pessoas de todo o globo aprendendo mais 
sobre seu país e língua. Há

uma nova ordem comunicativa (...), impulsionada pelo desenvol-
vimento das novas tecnologias de comunicação e informação e 
caracterizada pela movimentação de habilidades e estratégias 
para além do uso da língua como código linguístico estritamente 
verbal nas produções de sentidos dos sujeitos das sociedades 
digitalizadas (DUBOC, 2012, p. 78).

À linguagem verbal acrescentam-se sons, links, vídeos, emoticons, tabe-
las, anúncios a partir da linguagem da Internet o que provoca uma nova 
ordem de se relacionar com o outro, interagir online, como outrora men-
cionado. Assim, nosso estudo aliou as novas tecnologias a uma educação 
crítica e transformadora.

Como já mencionado, a pesquisa foi realizada no curso de Letras/inglês 
da UFSJ, em uma disciplina de compreensão oral e conversação com doze 
alunos. O primeiro passo, após o diagnostico das necessidades da turma, 
foi o planejamento de uma Sequência Didática que se desenvolveu em duas 
aulas de noventa minutos cada. Na primeira aula, os alunos conheceram, 
através de vídeo, leituras e discussões (passiton.com), na língua inglesa, 
histórias de pessoas que fizeram a diferença, famosas ou não. Projetei, no 
quadro, a figura abaixo (Fig. 1) e pedi que os alunos discutissem o que era 
gentileza para eles e como ela poderia ser manifestada no cotidiano.
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Figura 1- Figura usada na primeira aula “Gentileza- Passe adiante”.

Disponível em: https://betterhawaii.wordpress.com/2015/02/10/surprise-people-with-
kindness/) Acesso em: jan. de 2019.

Logo depois os alunos assistiram ao vídeo “Simple act of kindness: stu-
dent pays off school lunch debt”3 que conta a história de um aluno, nos EUA, 
que, depois de ver um colega ficar sem almoço na escola, por não poder 
pagá-lo, iniciou uma campanha de arrecadação de dinheiro para as crian-
ças que não podiam pagar pela sua alimentação na escola. Sua campanha 
atingiu as redes sociais e se tornou muito ampla e, em duas semanas, o 
garoto pagou por 295 almoços. Assim, ele foi eleito pelo jornal da ABC como 
a personalidade da semana.

Depois de assistirem ao vídeo, os alunos discutiram sobre as quatro per-
guntas seguintes:

• What do you think about this attitude? (O que você acha sobre a ati-
tude dele?)

• Should it be an individual or a governmental attitude? (Ela deveria par-
tir do indivíduo ou do governo?)

• What can we do to be better people in/to the world? (O que pode ser 
feito para sermos pessoas melhores no e para o mundo?)

• How can the new technologies enhance this process? (Como as novas 
tecnologias podem melhorar o processo?)

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ULd2uHXRiSs. Acesso em: 03 de nov. de 2018.
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Ao discutirem a última pergunta, sobre as novas tecnologias, alguns 
alunos evidenciaram suas dificuldades em utilizar as novas tecnologias 
de modo significativo e aliado a um ensino crítico da língua inglesa. Esse 
feedback me motivou a trabalhar com os painéis publicitários, com o texto 
“Arqueologia da Informação” (RABELO; ABREU-FIALHO: RAMOS, 2007), bem 
como com a criação de hipertextos. Tudo isso fez parte de minha segunda 
aula, mas antes, ainda na primeira aula, pedi que os alunos utilizassem os 
celulares para navegarem no site passiton.com e me relatassem um pouco 
de seu conteúdo. Feito isso apresentei um slide com vários painéis publici-
tários a eles (os painéis mostravam slogans relativos a pessoas que fizeram 
a diferença no mundo) e pedi que pensassem em qual seria a história por 
trás de cada um. Após essa atividade, pedi que escolhessem um dos painéis, 
encontrassem a história relativa a eles no site, a lessem e a reportassem aos 
colegas.

Como tarefa de casa, pedi que os alunos lessem o texto “Arquitetura 
da Informação” (RABELO; ABREU-FIALHO; RAMOS, 2007) a fim de que 
entendessem um pouco mais sobre a construção de hipertextos e suas pos-
sibilidades, bem como de como a informação tem sido veiculada e construída 
no mundo atual. Após discutirmos o texto em sala, perguntei a diferença 
entre hipertexto e hiperlink. Poucos souberam explicar. Desse modo, mostrei 
um slide que tratava da diferença entre eles e após essa explanação4, pedi 
que conceituassem cada um com suas próprias palavras.

Requisitei aos alunos que, em pares ou individualmente, a partir dos 
billboards (painéis publicitários) e das histórias relativas a eles que o site 
passiton.com disponibiliza, esboçassem o seu próprio painel a fim de 
contar a história de alguém inspirador em sua vida. Primeiramente, os alu-
nos o fizeram oralmente com os colegas, depois, utilizaram o próprio site 
passiton.com, no espaço “Create your own billboard- Crie seu próprio pai-
nel publicitário” para criar o seu painel. Também foi pedido que os alunos 
confeccionassem, em inglês, um hipertexto contando a história da pessoa 
escolhida (Fig. 2)5.

4 O conteúdo do slide está disponível em: http://www.differencebetween.net/technology/differ-
ence-between-link-and-hyperlink/. Acesso em: 03 de nov. de 2018.

5 Como é possível visualizar na figura 2, inseri comentários com feedback, linguístico e também 
com sugestões de links, por exemplo. Outras produções dos alunos podem ser visualizadas em 
meu site: https://sites.google.com/view/professores-seculo-xxi/trabalho-de-conclus%C3%A3o-
de-curso-os-produtos.
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Figura 2: Exemplo de uma das produções de aluno. Fonte: M.V.R. (Aluna)

Eles terminaram as tarefas em casa e as enviaram pelo Portal Didático6. 
Pedi que cada aluno, no começo da aula seguinte, visitasse o site em que os 
painéis e histórias foram criados e comentassem a produção dos colegas. 
Foram bastante discutidas questões como: a importância da valorização do 
local e não só do global, já que cada aluno relatou histórias de pessoas de 
sua cidade ou região; do inglês como meio projetar histórias locais mun-
dialmente, respeitando e valorizando pessoas que outrora não se fariam 
conhecidas; os usos das novas tecnologias como forma de se pensar, fazer 
e propagar educação crítica e transformadora; o inglês como veículo de 
interação com comunidades e culturas do mundo todo através das novas 
tecnologias, para citar alguns. Ao final do estudo, foi pedido, oralmente, ou 
por escrito, feedback em relação às experiências dos alunos diante do tra-
balho realizado, como será discutido a seguir.

Resultados e discussão

Durante o feedback, oral, ou por escrito, em relação às experiências 
dos alunos diante do trabalho realizado, todos os alunos relataram que 
perceberam as novas tecnologias como aliadas e como “fáceis de lidar”, 

6 O Portal Didático da instituição trata-se de uma plataforma Moodle em que alunos e professores 
mantêm contato permanentemente e em que tarefas, textos, vídeos podem ser compartilhados e 
discutidos por meio de fóruns, chats, entre outros.
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principalmente no tocante à confecção do hipertexto. Os doze alunos tam-
bém se mostraram surpresos ao trabalhar aspectos críticos na sala de aula 
da língua inglesa e em relação às novas tecnologias. Dez dos doze mencio-
naram a importância de se pensar nas novas tecnologias dentro de um plano 
pedagógico mais amplo para que sua aplicação seja realmente significa-
tiva, principalmente relacioná-las a uma educação crítica e transformadora. 
Nenhum dos doze alunos conheciam o site passiton.com e nenhum deles 
havia confeccionado um hipertexto anteriomente, ou mesmo, um painel 
publicitário. Onze dos doze alunos relataram que se sentiram mais motiva-
dos a participar das aulas a partir do momento em que se identificaram com 
as histórias narradas no site e que puderam compartilhar histórias de sua 
cidade ou região com pessoas de todo mundo, através do inglês e da inter-
net. O trabalho realizado através do site foi também mencionado como um 
grande atrativo, bem como o conteúdo escolhido. Todos os alunos enten-
deram que poderiam ministrar as atividades feitas em qualquer disciplina 
escolar, não só a de língua inglesa. Além disso, três dos alunos, que já lecio-
nam inglês em sala, se dispuseram a adequar as atividades às suas turmas 
e ministrá-las. Como já estávamos no fim do período letivo, não obtive fee-
dback dos mesmos.

Em relação aos pontos positivos e negativos do estudo, com base nas 
aulas dadas e no feedback dos alunos, eu disponibilizaria uma terceira aula 
para que o conteúdo pudesse ser melhor aproveitado. Em outros termos, eu 
pediria que os alunos compartilhassem os painéis e as histórias no grupo de 
Whatsapp da turma para que tivessem mais tempo e espaço de discutirem 
tanto as histórias em si quanto à forma que os hipertextos foram construí-
dos, a escolha dos links inseridos, dentre outros tópicos. Também estudaria 
um texto sobre Novos Letramentos com eles, a fim de que entendessem 
mais aprofundadamente a teoria e a aproveitasse em suas aulas da univer-
sidade e na escola.

Dentre os pontos positivos, destaco não só a aprendizagem reportada 
pelos alunos, mas a minha própria. Ficou evidente para eles e para mim o 
quanto é importante se letrar os alunos para o uso das novas tecnologias 
de modo que se maximize a aprendizagem e como um fator de motivação 
em sala e em casa. Ademais, percebeu-se a relevância e necessidade de se 
oferecer um ensino crítico nas aulas de língua inglesa, expandindo as pers-
pectivas dos alunos e pensando em formas de se utilizar a língua inglesa 
como ponte entre os alunos, suas comunidades e o mundo.
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Considerações finais

Os conteúdos e práticas realizados neste estudo, desde a investigação 
do site passiton.com até a construção do painel publicitário e do hipertexto, 
me instigaram a sempre considerar possibilidades de inserir as mídias 
pedagogicamente em minhas disciplinas, mas também visar a formação 
crítico-reflexiva. É notável o quanto as novas tecnologias e mídias, aliadas a 
um ensino crítico e transformador podem contribuir para e tornar o aprendi-
zado, de qualquer conteúdo, mais atraente e relevante para nossos alunos. 
Isso porque se a forma como ensinamos não acompanha as mudanças 
ocorridas em nossa sociedade, cria-se um abismo ainda maior entre escola 
e cotidiano e a aprendizagem torna-se mais difícil.

“Os novos letramentos emergem de acordo com as mudanças nas for-
mas de linguagens, comunicação e nos recursos tecnológicos” (TAKAKI; 
SANTANA, 2014, p. 53). Mudam-se as tecnologias, mas também as for-
mas de aprender e ensinar. Destarte, a formação inicial deve tomar para si 
o objetivo de formar profissionais em concordância com o mundo atual e 
pronto para se transformar à medida que o meio social requerer. Há tam-
bém a preocupação de formar professores que, além de ensinar gramática, 
vocabulário, por exemplo, possa contribuir para uma sociedade mais justa 
pelo ensino de inglês.

Rosenberg (2010) enfatiza que “se os professores querem empoderar 
seus alunos através de aulas participativas e transformadoras dentro de 
uma abordagem progressiva da educação, claro está que a formação de 
professores precisa tomar para si a mesma abordagem” (p. 12). Em outros 
termos, para que a educação se coadune com a nossa sociedade pós-
tipográfica, contemplando os novos modos de se aprender um conteúdo, 
é preciso que os professores em formação sejam instrumentalizados e 
letrados para tanto. Espero que este estudo seja inspiração para mais pro-
postas que visem o ensino crítico e voltado às novas mídias e tecnologias 
em associação em prol de uma educação transformadora e da expansão de 
perspectivas dos alunos.
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Resumo: O interesse pela temática da educação superior emergiu da expe-
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acadêmicas do curso de graduação em Serviço Social no IFCE e suas parti-
cipações nos movimentos em prol de uma educação pública e de qualidade. 
Objetivando compreender a Educação Superior na contemporaneidade, 
faz-se necessário considerar os aspectos históricos que permeiam a cons-
tituição da educação pública no Brasil. Para tanto realizamos uma análise 
crítica da bibliografia selecionada. Observou-se que, no Brasil o governo 
passou a investir prioritariamente no capital privado, ou seja, o governo bra-
sileiro passou a enaltecer a educação mercantilizada.
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Introdução

A discussão a respeito da educação superior na contemporaneidade 
vem despertando a necessidade de uma abordagem crítica-reflexiva, 
tendo em vista que os direitos socialmente conquistados encontram-

se em um processo de desmonte, visando principalmente a transformação 
destes em mercadoria.

Nesse sentido, buscamos compreender de que forma a educação 
brasileira vem sendo apropriada pelo capital, a partir do processo de mer-
cantilização dos direitos sociais, onde o acesso a esses direitos passam 
a ser regulados pelo poder aquisitivo dos sujeitos, visto que, conforme a 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 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”.

Assim, com base na constituinte a educação além de ser um direito de 
todos, essa assume uma função crítica-reflexiva, pois é a partir dos proces-
sos de educação formal que os sujeitos podem compreender a realidade o 
qual estão inseridos, através do desvelar da realidade social e o fortaleci-
mento da autonomia dos sujeitos.

No entanto, outra perspectiva permeia a educação brasileira, a lógica 
de produção capitalista, que compreende o âmbito educacional como um 
espaço para simples aprendizado de um ofício que contribuirá para que os 
sujeitos se insiram no mercado de trabalho, assim, essa ideia está em har-
monia com a ideologia da classe dominante que almeja a manutenção e 
reprodução do sistema capitalista.

É importante compreender que essas suas vertentes sobre educação 
não se anulam, pois elas coexistem na sociedade atual e são mediadas a 
partir da correlação de forças existentes nas instituições de ensino, onde em 
determinados momentos históricos uma vertente pode estar mais fortale-
cida do que a outra. Porém, buscamos aqui fortalecer a educação superior 
pública baseada na vertente crítico-reflexiva, pois é com base nesse pro-
cesso que é possível entender a totalidade do movimento da realidade social.

Contudo atualmente, vemos uma ascensão da mercantilização da edu-
cação no país, tanto com base nos processos de sucateamento da educação 
superior pública e/ou a partir do fortalecimento da relação público-privada, 
assim, pontuamos a KROTON como principal empresa mantida pela relação 
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público-privado para o oferecimento de educação superior, os espaços que 
esta permeia vem diariamente retirando da classe trabalhadora o direito de 
uma educação superior pública de qualidade, aderindo também em seus 
serviços a modalidade EAD, apresentando fragilidade em seus processos de 
ensino e enfraquecendo uma atuação de profissionais críticos.

Diante disso, buscaremos abordar como o processo de mercantilização 
da educação vem ameaçando o direito à educação superior pública e de 
qualidade, tanto através da precarização das universidades públicas com 
base na falta de investimento, como na expansão da rede

privada de ensino, principalmente através das EAD’s, pois além de não 
garantir o acesso a educação pública, não garante a qualidade do processo 
ensino-aprendizagem, o que resulta na má formação profissional dos sujei-
tos e a super lucratividade das empresas privadas.

Metodologia

Na elaboração deste artigo a metodologia utilizada teve como enfoque 
estudos qualitativos. Para tanto, o levantamento bibliográfico e posterior lei-
tura e análise crítica dos trabalhos selecionados, assim como visualização 
de material áudio visual e fichamento de texto, foram aplicados como ins-
trumentos de coleta de dados.

Deste modo, realizamos uma análise dos elementos apresentados no 
vídeo “#GregNews com Gregório Duvivier | KROTON” e no capítulo I do livro 
“Transformações contemporâneas, educação e realidade brasileira: forma-
ção profissional em Serviço Social na experiência do IFCE” e outros autores 
que abordam a temática da educação como Paulo Freire.

Educação Superior no Brasil e a relação entre público-privado.

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil se deu de forma tardia, pela 
necessidade do capital de se estruturar de forma desigual e combinada 
a fim de fortalecer e potencializar os interesses internacionais. Com isso, 
no Brasil, o capitalismo é desenvolvido de forma particular, pois este não 
rompe com todos os aspectos coloniais, resultando assim na permanência 
de elementos como o paternalismo, o “jeitinho brasileiro”, o patriarcado, o 
clientelismo, entre outros. Portanto, a formação sócio-histórica do Brasil se 
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reflete na educação, a partir da estrutura econômica do capital e as particu-
laridades da sociedade brasileira.

A partir disso, como resultado dos anseios burgueses, surge no Brasil, 
apesar de ser de forma tardia em comparação com a América Latina, as 
universidades no século XIX. As áreas de conhecimento desenvolvidas 
inicialmente no nível superior eram principalmente a medicina e o direito, 
com o intuito de atender diretamente a demanda do mercado por meio de 
instituições pontuais que foram implantadas nos grandes centros capi-
talistas, sendo que, no âmbito educacional, a Igreja Católica possuía uma 
vasta influência devido esta ser detentora de grande parte das instituições 
de ensino.

Observa-se a partir de então, que o ensino superior é regulado pelas 
demandas do capital, onde ele é um instrumento que permite a reprodu-
ção deste modelo econômico, já que fornece a mão de obra “qualificada” ao 
mercado. Contudo, nos anos de 1960, durante o regime militar acontece a 
“reforma universitária” que garante uma relativa autonomia no que se refere 
aos processos financeiros, didáticos e administrativos.

Nesse sentido, a formação da educação brasileira não é marcada 
somente por ações governamentais ou pelos resultados dos interesses da 
classe dominante, mas essa se constitui a partir da correlação de forças 
entre as duas classes, onde a classe trabalhadora através de sua organi-
zação adentra o cenário político e reivindicam as suas demandas com a 
finalidade de conquistar melhores condições de vida.

Assim, com base na efervescência política que permeou o processo de 
redemocratização do país, através do protagonismo dos movimentos sociais, 
em 1988 é criado uma nova Constituinte, conhecida como Constituição 
Cidadã, pois esta possibilita alguns avanços, mas não uma garantia efetiva, 
impedido inclusive pelas questões politicas da época, como a derrota de lula 
diante de Collor. Dessa maneira, é somente a partir da Constituição Federal 
de 1988 que a educação passa a ser considerada um direito social de respon-
sabilidade do Estado, contudo, na década de 1990 a onda do neoliberalismo 
chega ao Brasil, e os direitos sociais conquistados a custo de muita luta da 
classe trabalhadora, passam a ser atacados pela lógica do capital através 
da mercantilização dos direitos sociais, que preconiza a mínima intervenção 
estatal dando espaço assim, para que a lógica capitalista regule as relações 
sociais.
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Contudo, apesar da chegada da consolidação do ideário neoliberal no 
Brasil, os avanços na política de educação se mantiveram com a criação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira sob o número 9.394 de 
1996, onde essa regula a educação brasileira seja ela pública ou privada, e 
estabelece as responsabilidades do Estado frente a garantia desse direito a 
todos os sujeitos.

Nesse sentido, a educação superior desenvolvida nos anos 2000, prin-
cipalmente em 2003, ano em que Lula assume a presidência brasileira, foi 
marcada por diversos avanços, tendo em vista, a vigência de um governo 
popular mais próximo das demandas da classe trabalhadora. Durante este 
período foi criada a REUNI (Programa de Apoio e Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais), que busca a ampliação e o acesso na educação 
superior, a partir desse programa criado em 2007, emergiram vários outros 
com o mesmo objetivo. A ampliação de instituições não só públicas, mas 
principalmente privadas, para que se possa expandir o processo de mer-
cantilização e redução dos direitos sociais. (RODRIGUES E MANFROI, 2011)

Assim, é importante compreender que o avanço do ensino superior 
público acontece concomitante ao ampliação da rede de educação privada, 
tendo em vista a relação entre público-privada que vem sendo cada vez mais 
significativa na atualidade. Esse processo acontece conforme demonstrado 
a consolidação da educação no Brasil e se agudiza com o contexto neo-
liberal, onde, mesmo um governo mais aberto às demandas das classes 
mais populares da continuidade as bases criadas pelo governo de Fernando 
Henrique Cardoso em que objetivava apoiar a lógica capital para que esta 
atenda os interesses privados.

Esse processo resulta na mercantilização da educação e na precariza-
ção das universidades públicas que acontece a partir do corte de gastos ou 
investimentos no âmbito educacional, que se reflete na falta de professores 
universitários efetivos, na defasagem dos materiais didáticos nas bibliote-
cas, na não garantia da verba para a alimentação e transporte, entre outros. 
E concomitante a diminuição do repasse dos investimentos na educação 
pública, tem-se o aumento de investimentos na parceria público-privada, 
isto é, o direcionamento do fundo público para empresas privadas.

Essa potencialização da parceria público-privada e a diminuição da verba 
para a educação superior são reflexos da mercantilização da educação, que 
ganha intensidade no contexto neoliberal resultando assim, no sucatea-
mento das universidades federais, no qual afeta a qualidade do ensino e 



468
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

dificulta a garantia da pesquisa e extensão que são as bases da educação 
superior, é importante sublinhar que esse processo resulta também na cen-
tralidade da produtividade no âmbito acadêmico.

Resultados e discussão

Conforme a discussão anterior foi possível identificar que a partir dos 
anos 2000 e durante o governo Lula (2003 a 2010) e o governo Dilma (2011 a 
2016) houve uma tentativa de mudar o quadro dramático em que se encon-
trava a educação no país. Uma tentativa contraditória já que, mesmo que 
as medidas tomadas tivessem a intenção de dar sentido oposto àquele em 
que se encontrava a educação brasileira, essas medidas traziam em si uma 
grande incoerência, visto que, ao passo em que se expandia a educação pri-
vada, se precarizava a educação pública. “Mesmo diante de vários avanços, 
observamos a predominância da “expansão universitária mercantil”, fruto da 
transformação de uma universidade produtora de conhecimento em uma 
instituição operacional” (CHAUÍ, 2003 apud ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2016, 
p. 42).

É preciso ressaltar as medidas tomadas principalmente no que diz 
respeito ao ensino superior, já que houve uma expansão significativa na 
quantidade de matrículas realizadas nessas instituições, sejam elas públi-
cas ou privadas, abrangendo as de ensino a distância. “[...] na última década 
observamos um crescimento exponencial de matrículas na educação supe-
rior, muito embora, do universo de quase 07 milhões de pessoas, apenas 
27% estão em instituições públicas contra 73% matriculadas em instituições 
privadas”. (ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2016, p.43). Tudo isso ocorreu a partir 
da criação e implantação de programas como:

Programa Universidade para Todos (ProUni) em 2005 e o 
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (Reuni) em 2007; a criação da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica junta-
mente aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
em 2008, com finalidade e objetivo, entre outros, de ofertar e 
ministrar em nível de educação superior cursos tecnológicos, 
licenciaturas, bacharelados, bem como pós-graduação latu 
senso e srictu senso (BRASIL, 2008); a consolidação e ampliação 
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do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), criado ainda no 
governo FHC em 1999; a implantação das cotas sociais e raciais; 
a consolidação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 
substituição ao vestibular (ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2016, p. 
43).

Como dito, o que aconteceu com a educação no Brasil foi que o governo 
passou a investir prioritariamente no capital privado, ou seja, o governo 
brasileiro passou a enaltecer a educação mercantilizada. De acordo com 
o vídeo “#GregNews com Gregório Duvivier | KROTON”, a Kroton, é uma 
empresa brasileira que em 2014, foi a maior contemplada com investimen-
tos do governo, e que contraditoriamente, isso ocorreu no mesmo ano em 
que o governo autorizou um corte de cerca de 10% do investimento no MEC.

A Kroton em julho de 2016, foi firmada como maior empresa mundial 
de ensino superior, tendo ela mais de 1 milhão de estudantes matriculados. 
Essa empresa nada mais é que, a fusão de várias universidades de pequeno 
e grande porte, e essa concentração de Instituições de Ensino Superior - IES 
objetiva a criação de grandes monopólios, conforme a “lógica perversa de 
oligopolização do ensino” (ALBUQUERQUE; PEREIRA, 2016, p.44).

Todo esse investimento em educação privada é acarretado por termos 
um governo que opta por uma lógica educacional marcada pela diminuição 
de custos e uma das formas de se alcançar essa redução é a implantação e/
ou substituição das aulas presenciais por aulas a distância, aqui tomam evi-
dência as EAD’s; modalidade de ensino que em sua maioria adota o próprio 
material didático, muitas vezes de conteúdo duvidoso.

As EAD’s são constituídas em sua maioria por aqueles que não con-
seguem entrar numa universidade pública por inúmeros motivos, seja por 
motivo de trabalho, seja por terem filhos e disporem de pouco tempo, e 
essas instituições acabam alimentando o sonho da conquista do certificado 
de nível superior. Acontece que, ao mesmo tempo elas oferecem um curso 
de baixa qualidade e esse estudante acaba saindo da universidade com 
uma formação extremamente precária, pois essa modalidade de ensino não 
garante o tripé: ensino, pesquisa e extensão, no qual esses são os pilares 
que asseguram a qualidade do processo educacional.

A ampliação desse tipo de ensino trouxe a ilusão da “democratização 
da educação superior”, quando na verdade serviu como “um meio barato 
de ampliação das estatísticas educacionais para o país” (ALBUQUERQUE; 
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PEREIRA, 2016, p. 46). Percebe-se assim, que a prioridade não foi dada ao 
ensino propriamente dito, mas ao retorno que esse aumento de profissionais 
formados traria ao país. Somos um país que ainda tem em sua formação 
sócio-histórica a “cultura do toma lá dá cá” ou ainda a “cultura do favor”, 
onde nossos governantes investem dinheiro público em troca de “favores”, 
assim como aconteceu com a Kroton que já afirmou que mais de 40% de 
seu faturamento é resultante do FIES (HBO, 2018).

É importante compreender que as instituições de ensino privadas trans-
formam a educação em objeto de interesse do grande capital, como uma 
mera mercadoria, o que pode resultar na oferta de um ensino defasado, 
pois muitas instituições se apoiam na educação bancária, onde o educador 
deposita o seu conhecimento no educando e este, por sua vez apenas a 
recebe sem que haja uma reflexão ou crítica acerca do que foi apresentado, 
educação essa que propaga a lógica do capital, uma vez que quando não há 
o pensamento crítico o sujeito acaba por reproduzir aquilo que o foi ensi-
nado. “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser 
opressor” Paulo Freire.

Para Albuquerque e Pereira (2016, p. 43) as situações postas, principal-
mente desde 2015, no cenário nacional, “lançam desafios ainda maiores 
tanto para a política educacional no país, [...] quanto para aqueles que pre-
tendem entender e incidir sobre as contradições apresentadas na realidade 
em prol da defesa da educação como um direito” .

Mesmo que seja comum o discurso entre os governantes de que a edu-
cação é um dos pilares do desenvolvimento democrático do país, esta não 
é garantida de forma pública, gratuita e de qualidade, pelo contrário o seu 
acesso se torna cada vez mais mediado pelo poder aquisitivo dos indiví-
duos, pois como aponta o FMI – Fundo monetário internacional e a OMC 
– organização mundial do comércio, a educação é um campo extrema-
mente rentável.

Assim, esse processo de sucateamento da educação superior pública e o 
fortalecimento da rede de ensino privada vem atualmente se intensificando, 
tendo em vista o cenário de crise econômica, política e ética vivenciada no 
Brasil. O governo atual de extrema direita também contribui significativa-
mente para o desmonte da educação pública, tendo em vista que, um dos 
objetivos desse governo é privatizar as estatais e fortalecer o capital nacional 
e principalmente os interesses da burguesia internacional, pois este segue a 
risca a “cartilha neoliberal”.
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Considerações finais

Destarte, foi possível perceber que toda essa precarização na educação 
e a desvalorização do ensino público fazem com que o campo da educação 
caminhe a passos cada vez mais curtos no que diz respeito à democratiza-
ção e a universalização dos direitos. O que se pode ver é que mesmo com 
todo o aumento no acesso a educação, principalmente no nível superior nos 
últimos anos, a transformação do ensino em mercadoria predomina, dando 
continuidade no atendimento dos anseios da classe dominante.

Na onda neoliberal, a educação pública vem cada vez mais enfraquecendo 
com a crescida das faculdades particulares pautadas na reestruturação 
do capital e não em uma educação de qualidade. Além de uma educação 
precarizada, as faculdades particulares vêm produzindo um processo de 
desigualdade social, diminuindo o acesso de todos à educação pública, 
gratuita e de qualidade, ao mesmo tempo que possibilita uma falsa ideia 
de democratização do ensino, devido as estatísticas de inserção de sujeito 
na educação superior, que não consideram a qualidade dos processos de 
ensino-aprendizagem.

Assim, se faz cada vez mais necessário a defesa de uma educação 
pública de qualidade, que possibilite o acesso e permanência a todos os 
sujeitos, tendo em vista a produção de conhecimento que venha a responder 
às demandas da sociedade. Para isso, é necessário fortalecer e ampliar os 
investimentos na educação superior pública, pois é somente a partir disso 
que se é possível garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, 
de acordo com a vertente crítico-reflexiva que possibilita para os sujeitos, 
além da construção coletiva de conhecimento fortalece a autonomia destes.
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O PAPEL DA GESTÃO FRENTE AOS DESAFIOS 
DA EVASÃO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.

Luciane Pedro1

Resumo: Este estudo teve como objetivo geral de pesquisa investigar quais 
as causas mais recorrentes da evasão nos cursos de formação de professo-
res (licenciaturas) na modalidade a distância (EaD). Trata-se de uma revisão 
bibliográfica sobre a temática da evasão no ensino superior, de forma geral, 
e da evasão nos cursos de licenciatura, em específico, ambos em EaD. As 
fontes bibliográficas utilizadas foram dissertações, teses e artigos cientí-
ficos pesquisados nos portais da Capes e Scielo. Para busca utilizou-se 
as palavras-chave: evasão; ensino a distância; ensino superior; formação 
de professores. O critério de escolha dos artigos, dissertações e teses foi 
a discussão acerca dos motivos internos e externos aos cursos de EaD, no 
ensino superior, que levam à evasão e os que discutiam essa mesma temá-
tica nas licenciaturas. Bem como os que avançavam na discussão incluindo 
formas de enfrentamento da problemática focada, descartando-se os estu-
dos que não incluíam esta análise. Com base nos dados, conclui-se que 
todas as causas intrínsecas ao curso, reincidentes nas pesquisas levanta-
das pela revisão bibliográfica, podem ser mitigadas com uma boa proposta 
pedagógica que se antecipe a elas e com ações pontuais na medida em que 
são identificadas. A gestão deve também considerar os motivos externos, 
entendendo que estes, muitas vezes, requerem posturas políticas refe-
rente à área profissional, especialmente em se tratando de cursos voltados 
à formação de professores. Ademais, algumas questões externas podem 
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e devem ser levadas em consideração para a produção ou adequação do 
Projeto Pedagógico do curso como um todo.
Palavras-chave: Evasão, Ensino a Distância, Ensino Superior, Formação de 
Professores.
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Introdução

Presencia-se, nas últimas décadas, um acelerado crescimento no ofe-
recimento dos cursos na modalidade a distância, especialmente em 
nível de graduação, destacando-se as licenciaturas de forma geral.

Tornou-se um truísmo a afirmação, por parte de diversos autores que 
tratam da temática, que os avanços tecnológicos, cada vez maiores e acele-
rados, reverberam em mudanças nas práticas culturais e sociais como um 
todo e, dentre elas, as práticas educacionais. 

Isto posto, o Ensino Superior a Distância (EaD) a cada dia tem conquis-
tado mais adeptos e a confiança do mercado de trabalho, configurando-se 
em uma opção para quem quer progredir na carreira e muitas vezes não 
dispõe de horário para frequentar aulas presenciais ou reside em localida-
des nas quais não existem instituições de ensino superior (IES). Não se pode 
deixar de destacar também o aspecto da economicidade, pois os cursos 
nesta modalidade são oferecidos com valores mais acessíveis, comparados 
aos da modalidade presencial.

Em 2017, o Censo EaD Brasil, da Associação Brasileira de Ensino a 
Distância (ABED), contabilizou 364.911 alunos matriculados em cursos de 
graduação nessa modalidade de ensino. A formação de professores, confi-
gurada a partir dessa nova realidade sócio histórica, passa a conviver e a se 
inserir neste novo cenário do ensino superior. Segundo o mesmo Censo da 
ABED, os cursos de graduação na modalidade a distância (EaD) concentram 
um maior número de alunos matriculados nas licenciaturas. (ABED, 2017, 
pg. 75)

Estes dados possibilitam inferir que a formação de professores em EaD 
pode promover a educação enquanto instrumento de desenvolvimento 
social e de minimização das desigualdades entre as pessoas. Por conse-
quência, contribuir para uma ampliação de oportunidades em um país com 
grandes contradições como o Brasil, considerando que um significativo 
segmento da população nacional, historicamente, ficou excluído do acesso 
ao ensino superior. Essa exclusão tem cortes socioeconômicos e regionais, 
assim sendo, a oferta de EaD, por suas características, pode alcançar esses 
segmentos, permitindo um acesso mais equânime a esse grau de ensino.

No entanto, o cenário exposto também aponta um grande desafio, pois 
sabe-se que a ampliação da oferta, em todos os níveis educacionais, não se 
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restringe apenas ao acesso, mas passa necessariamente pela permanência 
e efetiva formação com qualidade.

A discussão acerca da qualidade na formação, especialmente de profes-
sores, é algo extremamente complexo, com várias análises e vertentes que 
trazem discussões gerais acerca dessa formação, bem como específica em 
se tratando das licenciaturas em EaD. Assim sendo, não será o propósito, 
neste artigo, discutir tal temática, entendendo que esta demandaria uma 
pesquisa especifica.

Ademais, como salientado, a ampliação do acesso passa também pelo 
desafio da permanência, portanto, a discussão concentra-se na temática da 
evasão para o aprofundamento das reflexões acerca da ampliação efetiva 
do acesso ao ensino superior, especialmente nas licenciaturas na modali-
dade a distância.

Tem-se uma vasta bibliografia a respeito da evasão nos cursos supe-
riores em EaD. Pode-se, inclusive, arriscar-se na afirmação que é um dos 
temas mais discutidos e investigados quando se trata da modalidade de 
ensino focada.

Entende-se que esse fenômeno investigativo faz sentido, haja vista os 
números referentes à evasão serem um grande desafio para a consolida-
ção da qualidade e da efetiva ampliação do número pessoas com o ensino 
superior no Brasil.

Ademais, do ponto de vista da gestão dos cursos de EaD, torna-se uma 
problemática ainda maior, colocando, muitas vezes, em risco a continuidade 
do oferecimento do curso. Sem contar que tal fenômeno leva a investiga-
ção de outras questões relacionadas ao ensino a distância, haja vista suas 
causas, especialmente intrínsecas ao curso, demandarem ações de replane-
jamento e aperfeiçoamento de vários aspectos relacionados, a saber: projeto 
pedagógico do curso, matriz curricular, mediação pedagógica, avaliação, fer-
ramentas pedagógicas, designer do curso, objetos de aprendizagem, papel a 
ser desempenhados pelos polos de atendimento presencial, etc.

Assim sendo, a investigação e a discussão, a partir de um caráter cientí-
fico acerca da evasão, desencadeia um corolário de análises que levam ao 
conhecimento cada mais profundo e sistemático sobre o ensino a distân-
cia. Consequentemente, ao aprimoramento de seu oferecimento, objetivo e 
papel fundamental dos gestores de curso comprometidos com a qualidade 
da modalidade de ensino em foco.
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Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida por meio da revisão bibliográfica que trata do 
tema da evasão no ensino superior na modalidade a distância em geral e da 
evasão nos cursos de licenciatura em específico.

As fontes bibliográficas utilizadas foram dissertações, teses e artigos 
científicos pesquisados nas bases de dados Capes e Scielo. Para busca 
utilizou-se as palavras-chave: evasão; ensino a distância; ensino superior; 
formação de professores. O critério de escolha dos artigos, dissertações e 
teses foi a discussão acerca dos motivos internos e externos, aos cursos de 
Ead no ensino superior, que levam à evasão e os que discutiam essa mesma 
temática nas licenciaturas. Considerou-se, também, os que avançavam a 
pesquisa incluindo as formas de enfrentamento da problemática focada, 
descartando-se os estudos que não incluíam esta análise.

A atualidade da pesquisa foi um critério, não incluindo na revisão os estu-
dos anteriores aos anos 2000.

Desenvolvimento

A evasão nos cursos Superiores na Modalidade a Distância.

Para a discussão dessa temática faz-se necessário a definição do 
conceito de evasão no ensino, pois há diferenças de interpretações que, 
consequentemente, alteraram o cálculo e resultados dos números relativos 
ao fenômeno.

Vários autores (MAIA & MATTAR, 2007; MARTINS, 2007; MIRANDA, 2006; 
SIMPSON, 2015) conceituam como evasão a desistência definitiva do estu-
dante em qualquer etapa do curso, consequentemente, sem completar sua 
conclusão.

Esclarece-se que neste trabalho entende-se que o evadido é o aluno que 
iniciou o curso e não o concluiu. Portando, essa definição exclui os alunos 
matriculados que nunca frequentaram. Assim como, considera não só os 
alunos que abandonaram o curso, mas também os reprovados. Portanto em 
consonância, em parte, com os autores anteriormente citados.

A adoção dessa definição justifica-se tendo em conta o objetivo geral 
da pesquisa, a saber: compreender, a partir da revisão de literatura que trata 
da questão, as causas, especialmente intrínsecas ao curso, que podem 
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influenciar para que um contingente de alunos não consiga finalizá-lo, seja 
por conta do abandono, seja por conta da reprovação. Lembrando que as 
análises em torno dessa temática servirão como instrumento de ação-re-
flexão-ação, por parte dos gestores envolvidos com a modalidade de ensino 
focada, especialmente os coordenadores de curso. Assim sendo, considera-
se que a investigação das causas que levaram alunos a não concluírem o 
curso, mesmo após terem iniciado as atividades acadêmicas, possibilitará 
maior subsídios para análise de ações, por parte dos gestores, no enfrenta-
mento da problemática.

Como já salientado, há uma razoável produção científica que discute 
a temática focada. Os vários autores que se dedicam a esta questão são 
enfáticos em afirmar que os números efetivamente são altos, desafiando 
o entendimento cada vez maior sobre tal fenômeno, a fim de apontar-se 
ações que possam enfrentar a evasão no ensino superior a distância.

As autoras Jordana e Maria Assunção, da Universidade de Juiz de Fora, 
apresentaram uma importante pesquisa sobre a evasão nos cursos de licen-
ciatura vinculados ao Centro de Educação a Distância da Universidade de 
Juiz de Fora. Por meio de estudo exploratório, a pesquisa buscou investigar 
as razões que levaram os discentes à desistência.

As autoras concluem que as análises dos dados coletados coincidem 
com os apontamentos frequentes da literatura sobre o assunto, a saber: “ a 
falta de tempo para dedicação ao curso, dificuldade de acesso ao Polo, bem 
como a fragilidade de capacitação e assistência por parte dos docentes e 
tutores, entre outros, foram enfatizados como principais motivos que levam 
os alunos a evadirem do curso. ” (MOURA e CALDERANO, 2016, pg. 16).

Os pesquisadores Laham e Lemes, em conformidade com os aponta-
mentos já colocados neste artigo, salientam que os reforços de ampliação 
do acesso aos cursos de formação de professores não são suficientes sem 
igualmente haver empenho nas ações que garantam a permanência dos 
estudantes e consequente conclusão desses cursos. (2016, pg. 408).

Assim sendo, os autores empreenderam uma pesquisa sobre uma das 
principais políticas de formação docente na atualidade, com subsidio fede-
ral, que acontece no programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Nesta 
pesquisa buscaram identificar as causas da evasão dos alunos de quatro 
turmas do curso de Pedagogia UAB-UFSCar do município de Tarumã-SP.

A complexa análise das categorias e subcategorias que emergiram da 
pesquisa, bem como o cruzamento dos dados coletados, possibilitaram aos 
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autores identificarem e dividirem as causas da evasão em dois grupos deno-
minados por eles como causas endógenas e causas exógenas ao curso. 
(LAHAM e LEMES, 2016, pg. 423)

Concluem os estudos chamando a atenção para as causas endógenas, a 
saber: “falta de comunicação da tutoria, problemas com o material didático, 
interação e interatividade no ambiente virtual de aprendizagem (sentimento 
de solidão) e curso fora do perfil do aluno” (LAHAM e LEMES, 2016, pg. 424). 
A ênfase maior nestes fatores reside na constatação de que todas elas 
podem ser evitadas pelas instituições. No entanto, não descartam que as 
instituições podem agir também em relação as causas exógenas, como: 
falta de tempo para o estudo, demanda profissional e familiar, problemas de 
saúde na família e pessoal. Os autores defendem que há ao menos formas 
de minimizar os efeitos, por meio do diagnóstico precoce de sua ocorrên-
cia, o que possibilitaria serem trabalhadas junto aos alunos matriculados. 
(LAHAM e LEMES, 2016, pg. 424).

Luciana Paula Vieira de Castro procurou compreender os motivos que 
levam à evasão escolar a partir da investigação desse fenômeno nos cur-
sos de licenciatura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. (CASTRO, 
2013). A pesquisa conclui que os fatores mais frequentes estão relaciona-
dos as questões que denominou como extrainstitucionais, destacando as 
atividades laborais dos evadidos, assim como a priorização de outros cur-
sos que eram feitos de forma concomitante com a licenciatura. No que diz 
respeito a questão laboral, a autora destaca a condição socioeconômica dos 
alunos. Estes não fogem à regra do perfil nacional, ou seja, são das classes 
econômicas menos favorecidas, portanto, têm colocações no mercado de 
trabalho mais precarizadas, influenciando de forma contundente em suas 
vidas acadêmicas. (CASTRO, 2013, pg. 136)

Já, o que denominou como causa intrainstitucional, relaciona-se à repro-
vação e o extrapolamento do tempo de conclusão. Dessa forma, chama a 
atenção de que a organização didático-pedagógica do curso, incluindo a 
estrutura curricular, ferramentas, mediações pedagógicas, poderiam ser 
repensadas para a diminuição desse fenômeno. (CASTRO, 2013, pg. 136).

É interessante destacar a particularidade desse estudo, pois a autora não 
se limitou a apontar as causas da evasão, mas investigou também as conse-
quências desse fenômeno na vida emocional do aluno, apontando questões 
que vão desde sentimento de impotência, afetando-os emocionalmente, até 
a frustação por ter desperdiçado tempo e oportunidade. (CASTRO, 2013, pg. 
137)
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Raphael Thiago Gerba, em suas análises sobre a evasão de alunos nos 
cursos de licenciatura do Instituto Federal de Santa Catarina, como Castro, 
chama atenção para o perfil socioeconômico dos alunos – vindos, na maio-
ria, do ensino básico público e já imersos no mundo do trabalho para seu 
sustento e de outros familiares- como um fator a ser considerado na dis-
cussão da temática (GERBA, 2014)

Aprofundando as razões do fenômeno, destaca que a dificuldade em 
conciliar trabalho e estudo foi a mais citada pelos investigados, o que coin-
cide com todas as pesquisas levantadas na revisão bibliográfica deste 
artigo, muitas vezes apontadas como falta de tempo. No entanto, seu 
estudo agrega elementos para a discussão na medida em que aponta um 
alto índice de abandono da licenciatura em virtude da baixa remuneração no 
exercício da docência, associado a falta de valorização social dessa mesma 
profissão. (GERBA, 2014).

Obviamente, não deixa de descrever razões relacionadas a decepção dos 
alunos com o curso, metodologia de ensino, didática do material e a dificul-
dade na integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Portanto, 
enfatizando a responsabilidade do curso e da IEs nos altos índices de desis-
tência. Não obstante, problematiza que essa evasão também é provocada 
por questões relacionadas às políticas de valorização do exercício da docên-
cia, demandando ações que extrapolem os muros institucionais. (GERBA, 
2014).

Observa-se que todos os autores, mesmo usando expressões diferentes, 
apontam causas internas e externas ao curso. Da mesma forma, a partir dos 
resultados de suas pesquisas, enfatizam mais ou menos um ou outro des-
tes grupos em suas análises. Todavia, trazem vários aspectos coincidentes, 
haja vista a repetição de fenômenos relacionados à evasão em todas as 
pesquisas sobre a temática.

Em todos estes estudos evidencia-se a importância do planejamento de 
ações que possam atuar na minimização do problema da evasão. Assim 
sendo, destacam, entre outros aspectos, o importante papel dos gestores, 
como se discutirá a seguir.

Resultado da discussão

Defende-se, aqui, a importância do sistema avaliativo dos cursos ofereci-
dos em EaD, que deve acompanhar o processo de ensino-aprendizagem de 
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forma sistemática, visando a atualização constante da proposta pedagógica, 
a partir dos resultados e das demandas identificadas à medida que o curso 
se efetiva. Assim sendo, esse sistema avaliativo é primordial para o diag-
nóstico das causas do esvaziamento do curso, demandando planejamento 
de ações e redirecionamento de rotas para enfrentamento do problema e 
consequente reversão do quadro de abandono e reprovação.

Isto posto, reforça-se o papel primordial dos gestores de curso neste pro-
cesso, não só mitigando o fenômeno da evasão por forças internas ao curso, 
mas também por questões que são consideradas externas, no entanto, car-
regam relações, às vezes não tão aparente, com a proposta pedagógica da 
formação.

Vale salientar que entende-se como gestores não só os coordenadores 
de cursos, mas também o Núcleo Docente Estruturante (NDE), diretores de 
graduação, Pró-Reitorias e Reitorias. Contudo, não se despreza o papel pri-
mordial da coordenação, haja vista ser ela que acompanha mais de perto 
as especificidades do curso, assim como exerce um papel fundamental na 
organização dos demais responsáveis, como por exemplo, o NDE, para o 
planejamento e execuções de ações e medidas voltadas ao fortalecimento 
da qualidade da formação oferecida aos discentes. Não se pode esquecer 
que a qualidade pressupõe a permanência e conclusão do curso.

Todos os estudos anteriormente apontados, que versam sobre a evasão 
nos cursos de licenciatura em EaD, coadunam dessa visão, pois não des-
consideram essa discussão, como vê-se a seguir.

Os pesquisadores Laham e Lemes, como já mencionado, destacam que 
o sentimento de solidão deve ser considerado com relevância nas análises 
das causas da evasão, pois estão atrelados ao problema da qualidade na 
interação, especialmente no ambiente virtual de aprendizagem, entendendo 
essa interação não só entre discentes e tutores, mas também entre os pró-
prios discentes. (LAHAM e LEMES, 2016)

Destarte, defendem que gestores devam promover com a equipe ações 
“que dizem respeito a diretrizes de condução e à avaliação das atividades 
avaliativas do curso, nas quais se deve estabelecer um padrão de tempo 
de até 24 horas para que o tutor dê as respostas e feedbacks aos alunos” 
(LAHAM e LEMES, 2016, pg. 419)

Ressaltam, também, que essa ação atua igualmente no enfrentamento 
das causas relacionadas ao problema de comunicação, muito frequentes 
nas pesquisas acerca da evasão. Dessa forma, a questão do tempo na 
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devolutiva é importante, mas não esgota a questão. Esta é mais complexa, 
abarcando a responsabilidade da gestão na formação continuada dos tuto-
res para que estes “desenvolvam competências e habilidades de acordo 
com a sua função, para poder efetivar uma prática educativa política, media-
tizadora e formativa. ” (LAHAM e LEMES, 2016, pg. 420)

Isto posto, os autores defendem a velocidade e a qualidade do feedback 
como primordiais para a permanência dos alunos em curso a distância, pois 
é a principal ferramenta para “manter o aluno motivado, envolvido e conec-
tado ao curso e, também, de conduzi-lo aos questionamentos e às reflexões 
mais profundas acerca dos tópicos abordados pelas disciplinas. ” (LAHAM e 
LEMES, 2016, pg. 421).

Os mesmos autores, em consonância com apontamento focado em suas 
análises, a saber: o sentimento de solidão, evidenciam o papel do Polo de 
apoio presencial para além de sua atuação meramente cartorial e de aplica-
ção das avaliações presenciais. Estes devem incorporar ações que podem 
contribuir para a formação identitária do grupo e de pertencimento ao curso.

Já, as pesquisadoras Jordana Moura e Maria Calderano reafirmam a 
importância de criação de propostas pedagógicas “novas e atraentes que 
possibilitem de fato o diálogo educativo entre cursistas e formadores” 
(MOURA e CALDERANO, 2016, pg. 16).

Assim como Laham e Lemes, destacam a relevância da formação con-
tinuada de professores e tutores para a mediação no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA), papel de responsabilidade primordial dos gestores de 
cursos. Porém, avançam na reflexão sinalizando a necessidade de políticas 
educacionais relacionadas a valorização do trabalho da equipe pedagógica 
dos cursos em EaD, “visto que ainda não há o reconhecimento (...), o trabalho 
desenvolvido por esses atores da EaD é caracterizado, muitas vezes, como 
bolsa, não tendo vínculo empregatício e, por isso, sem reconhecimento de 
salário. ” (MOURA e CALDERANO, 2016, pg. 16)

Luciana Paula Vieira de Castro incorporou em suas investigações 
acerca da evasão, já mencionada no item anterior, a percepção dos pró-
prios coordenadores de curso sobre as ações que podem ser planejadas e 
implementadas para evitar a evasão. A análise dessa percepção resultou 
em uma variedade de propostas, contudo prevaleceram as sugestões de 
oferecimento de nivelamento e qualificação didático-pedagógica dos pro-
fessores que atuam na modalidade, a aproximação entre educação básica e 
ensino superior e a valorização docente. (CASTRO, 2013, pg. 143)
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Para Raphael Thiago Gerba os gestores devem ter um planejamento 
sistemático de acompanhamento pedagógico, nos casos em que as dificul-
dades de aprendizagem estão presentes, além da assistência em situações 
de vulnerabilidade social-econômica-emocional. Assim, implementa-se 
ações que se antecipam às causas que levam à evasão. (GERBA, 2014, PG. 
130).

Por meio das pesquisas elencadas percebe-se a importância da ges-
tão dos cursos e de seu olhar atento em relação aos motivos que levam a 
evasão. Em especial o coordenador de curso que exerce um papel de aglu-
tinador e incentivador de planejamentos estratégicos, juntamente com sua 
equipe, para redirecionar a rota do curso, caso seja necessário.

Considerações finais

Como indicado no início deste artigo, o objetivo foi compreender as cau-
sas, especialmente inerente ao curso, mas sem desconsiderar os fatores 
externos, que podem influenciar no abandono ou reprovação no percurso 
formativo das licenciaturas em EaD. Lembrando que as análises em torno 
dessa temática servirão como instrumento de ação-reflexão-ação por parte 
dos gestores envolvidos com a modalidade de ensino focada, especialmente 
os coordenadores de curso.

Assim, o levantamento de publicações sobre o tema da evasão no 
ensino a distância, em geral, e na licenciatura a distância, em específico, 
foi fundamental para a compreensão do fenômeno, mesmo que de forma 
exploratória. Entende-se que esse primeiro contato exploratório possibilitará 
pesquisas futuras sobre o tema de forma mais aprofundada.

Dessa forma, tendo por base a análise deste estudo de revisão bibliográ-
fica, conclui-se que a evasão apresenta causas externas e internas ao curso.

Entre as causas internas mais apontadas estão as relacionadas com 
a fragilidade da mediação pedagógica por parte dos docentes e tutores. 
Destaca-se a falta de comunicação da tutoria, muito citada, bem como o 
descontentamento com a interação e interatividade no ambiente virtual de 
aprendizagem. Tais aspectos, muitas vezes, estão diretamente relacionados 
às causas que provocaram o sentimento de solidão que, consequentemente, 
desmotivaram a continuação no curso. Foram também destacadas razões 
relacionadas à dificuldade de compreensão dos conteúdos, que pode estar 
relacionada à qualidade do material ofertado e aos objetos e ferramentas 
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de aprendizagem disponibilizados. Outro elemento importante relacionado 
é a falta de preparação dos docentes na condução metodológica na moda-
lidade citada.

Assim sendo, percebe-se que todas as razões apontadas são passíveis 
de serem revertidas a partir de um acompanhamento atento dos gestores 
dos cursos, promovendo ações que atuem diretamente em cada um desses 
fenômenos. Salienta-se, também, que um curso planejado com qualidade já 
se antecipa a estas questões, considerando que trabalha a formação con-
tinuada de docentes e tutores, especialmente objetivando a qualidade das 
mediações e interatividade no ambiente virtual de aprendizagem.

Ademais, esforça-se para que o material ofertado passe por um rigoroso 
controle de qualidade, no qual pressupõe a presença de renomados profes-
sores conteudista que, para além do domínio do conteúdo, manejem com 
habilidade a linguagem dialógica exigida para a finalidade do material que 
está sendo produzido.

Uma gestão atenta, igualmente, acompanha os índices de dificuldade 
apresentados no curso, planejando ações de apoio na aprendizagem, espe-
cialmente considerando o perfil da formação anterior do público atendido. 
Neste sentido, os objetos e ferramentas do AVA são pensados e repensados, 
assim como as formas de avaliação aplicadas.

A atuação do Polo deve ser planejada, desenvolvendo propostas de ati-
vidades complementares, a partir das temáticas discutidas nos conteúdos, 
bem como organizando grupos de estudos. Dessa forma, atuará em duas 
frentes, a saber: nas dificuldades de aprendizagem e na interatividade entre 
o grupo, auxiliando para que o sentimento de solidão não aflore.

Portanto, todas as causas intrínsecas ao curso, reincidentes nas pesqui-
sas levantadas pela revisão bibliográfica, podem ser mitigadas com uma 
boa proposta pedagógica que se antecipe a elas e com ações pontuais na 
medida em que são identificadas.

Já, as causas consideradas externas ao curso mais citadas foram: falta 
de tempo para o estudo; demanda profissional e familiar; problemas de saúde 
na família e pessoal. Entre estas, a falta de tempo foi a mais recorrente.

Mesmo nestas causas, os gestores podem planejar ações, antecipando-
se a elas, especialmente a que mais se apresenta que é a falta de tempo. 
Sabe-se que a educação a distância demanda disciplina, organização nos 
estudos e autonomia para a aprendizagem, portanto, a falta de tempo pode 
estar associada à dificuldade de os alunos lidarem com estas questões. 
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À vista disso, organizar, especialmente com os coordenadores de Polos e 
tutores de apoio presencial, ações que auxiliem os discentes a adquirirem 
essas habilidades, pode diminuir o abandono da formação por questões 
relacionadas ao tempo.

Há, por óbvio, o entendimento que os gestores dos cursos, juntamente 
com a equipe, têm condições mais efetivas de atuarem diretamente nas cau-
sas internas. No entanto, defende-se que a gestão deve também considerar 
os motivos externos, entendendo que estes muitas vezes requerem pos-
turas políticas referente à área profissional, especialmente em se tratando 
das licenciaturas. Ademais, como especificado acima, algumas questões 
externas podem e devem ser levadas em consideração para a produção ou 
adequação do projeto pedagógico como um todo.

Finaliza-se este estudo ratificando a ideia de que a coordenação, junta-
mente com o NDE, deve avaliar constantemente o Projeto Pedagógico do 
Curso mediante a verificação de fatores que podem influenciar negativa-
mente sua qualidade e efetividade. Para isto, a investigação do andamento 
de toda a organização didático pedagógica precisa ser contínua. Isto 
posto, as avaliações realizadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, 
existentes em todas as IES por força da legislação- podem ser um impor-
tante instrumento diagnóstico para o aprimoramento da gestão do curso. 
Defende-se ser esse o caminho que conduz à qualidade nas Licenciatura 
em EaD, vislumbrando um cenário, não só de ampliação do acesso, mas 
de permanência e êxito na formação, que resultará, consequentemente, em 
ampliação do número de egressos na área da docência. 
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A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM DOIS 
MODELOS: PÚBLICO E PRIVADO

Cícera Maria Mamede Santos1 | Juliana Oliveira de Malta2 

Wagner Pires da Silva3 | Ana Carmita Bezerra de Souza4

Resumo: Este trabalho traz discussões acerca da expansão do ensino 
superior e suas interfaces sociais, apontando dois modelos presentes na 
sociedade brasileira: uma expansão tendo como suporte o modelo público 
e outro, o modelo privado. Esboça através do aparato legal, como se apre-
sentam atualmente e traz o recorte, para análise os dados apresentados 
através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira –INEP/MEC, concernente à região do Cariri Cearense, em especial 
a Região Metropolitana do Cariri – RMC. A metodologia traz como suporte 
os estudos bibliográficos presentes através de Artigos, que subsidiaram as 
discussões e reflexões aqui expostas. O estudo aponta no sentido de que 
a expansão no ensino superior privado, através de financiamentos gover-
namentais é uma crescente e que isto traz impactos, para as instituições 
públicas, principalmente neste momento atual em que existem bloqueios e 
contingenciamentos nas verbas das universidades federais. Além de maio-
res investimentos para com o ensino público é necessário o conhecimento 
de que existe uma função social na educação superior pública. A garantia 
de equidade e fortalecimento dessa educação, corrobora para a ampliação 
da educação e seus processos de socialização do saber e disseminação da 
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cultura do ensino, pesquisa e extensão, pilares essenciais para a formação 
de uma sociedade mais democrática e crítica.
Palavras-chave: Educação Superior, Expansão da educação, Modelo público 
e privado.
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Introdução

No Brasil, o processo de expansão do ensino superior tem início na 
segunda metade do século XX, na tentativa de retroceder a política 
de educação universitária destinada à elite, e ainda, ampliar a oferta e 

diversificação de cursos, numa perspectiva de atendimento ao crescimento 
do mercado de trabalho pela valorização do saber científico, da pesquisa 
e da extensão universitária pública e privada aos estudantes, acomanhada 
pela introdução de políticas públicas e, posteriormente pelo fomento à edu-
cação à distância (SANTOS, 2010).

Assim, a expansão universitária propõe uma resposta equitativa às 
demandas sociais excluídas, a democratização do saber científico, a for-
mação profissional, assegurando acesso gratuito, público e de qualidade, 
legitimando a formação para o desenvolvimento individual e, consequente-
mente, coletivo, em sociedade, tendo em vista que a universidade contribui 
para a profissionalização científica em diferentes áreas (SANTOS, 2010).

Esse avanço dentro da política de expansão universitária, conforme Lima 
(2018) deve-se também ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que de 
acordo com a Lei nº 13.530, de 07 de dezembro de 2017, através de conces-
são de financiamento de cursos superiores não gratuitos, busca beneficiar 
estudantes oportunizando ingresso ao ensino superior. E ainda, através do 
Programa Universidade para Todos (PROUNI), dispõe a concessão de bolsas 
de estudos integrais e parciais em instituições privadas a estudantes que 
se enquadrem nos requisitos do programa, expandindo o ensino em áreas 
antes desassistidas pelo ensino (SILVA, 2003). Nessa perspectiva a Lei de 
Cotas, Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, é também um marco legal 
que busca uniformizar o acesso à educação superior. Dessa forma, o ensino 
superior tem seu funcionamento, sua regulação, supervisão e avaliação pre-
vistos pelo decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, assegurando uma 
expansão, um padrão de qualidade dos cursos e estimulando a coexistência 
de instituições públicas e privadas, e ainda, o pluralismo de ideias e concep-
ções pedagógicas.

Esse processo reflete também a função reparadora pela negação ao 
acesso à educação a população, em consonâcia a do semiárido, con-
forme afirmam Baptista e Campos (2013), pois no semiárido esse processo 
de expansão não é diferente das outras áreas brasileiras, devido dentre 
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outros fatores o desenvolvimento do trabalho necessitar de profissionais 
qualificados.

Dessa forma, nosso estudo delimita-se a Região Metropolitana do Cariri 
- RMC, criada em 2009 através da Lei Complementar nº 78, de 26 de junho 
de 2009. pelo governo do Estado do Ceará, com a intensão de atenuar as 
desigualdades socioeconômicas da região em desenvolvimento. Na região 
do Cariri, foi formado pelos municípios Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, 
o triângulo CRAJUBAR (QUEIROZ, 2014). Assim este estudo busca respon-
der ao seguinte questionamento: Como ocorre o processo de expansão da 
educação superior nas redes públicas e privadas na região do Cariri? Para 
obter-se uma síntese sobre as políticas públicas de incentivo a expansão de 
cursos e vagas em universidades públicas e privadas da região CRAJUBAR. 
Desse modo, o estudo se justifica pela necessidade de ampliação de 
conhecimentos e entendimentos dos contextos relacionados a expansão 
universitária e seu impacto na região do Cariri, podendo oferecer subsídio 
teórico a outros trabalhos para o aprofundamento desse estudo, condu-
zindo a conclusões mais amplas.

Metodologia

A metodologia deste estudo foi construída a partir da observação da 
expansão do ensino superior nos modelos públicos e privados na região 
do Cariri, destacando a implantação de uma Universidade Federal, a UFCA 
com oferta de vagas para a região do Cariri, e oferecendo oportunidade uni-
versitária a sociedade do triângulo CRAJUBAR (Crato, Juazeiro do Norte 
e Barbalha). Através dessa observação empírica construiu-se o objeto de 
estudo.

Com a definição da temática realizou-se uma pesquisa simples em 
bibliotecas eletrônicas, com acesso via Internet, a exemplo da SciELO, por 
assunto, utilizando como critério de inclusão os materiais já elaborados 
sobre a temática no contexto da região Cariri e publicados em revistas, e 
ainda em livros e páginas de sítios (INEP e IBGE) para levantamento dos 
dados estatísticos, obtendo dados e informações, fortalecendo a pesquisa.

Após o levantamento e a identificação das fontes realizou-se a leitura do 
material e anotações em fichas bibliográficas, destacando as ideias obti-
das a partir dos textos, e em seguida a construção do trabalho e a redação 
do texto. Assim, o presente estudo construiu-se dando ênfase às políticas 
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públicas vigentes que contribuem para a expansão do ensino superior em 
instituições públicas e privadas na região do Cariri e aos dados estatísticos, 
delimitando o estudo e dando uma resposta à problemática levantada, que 
poderá ser ampliado posteriormente com um estudo mais intensivo.

Resultados e discussão

A expansão do Ensino Superior no Brasil é uma política pública baseada 
em dois modelos, o modelo privado e o modelo público, que atuam em lógi-
cas diferentes, embora tenham sido pensados para ser complementares. O 
modelo privado busca atender às exigências do mercado, visando a obten-
ção de lucro como qualquer negócio enquanto o modelo público procura 
atender as demandas e carências da sociedade. Vale ressaltar que existem 
pressões para que as instituições públicas se aproximem mais do modelo 
privado da educação superior.

Os primeiros anos do século XXI foram marcados pela implementação de 
uma política pública de expansão das universidades federais, tanto geográ-
fica, atingindo regiões antes desassistidas desse nível de educação, como 
também em número de cursos, vagas e com a garantia de acesso por meio 
de cotas aos estudantes oriundos de escola pública.

O desafio colocado às universidades era realizar a expansão com demo-
cratização e impedir que o espaço universitário continuasse destinado às 
elites, tonando-se um direito social de acesso a todos. Daí depreende-se 
que as políticas públicas para o Ensino Superior precisam ser formuladas 
para e com o público para o qual se voltam às ações de expansão. Políticas 
públicas são as diretrizes traçadas para solucionar problemas públicos, 
embasadas em demandas públicas, e o próprio processo de construção e 
atuação dessas soluções (SECCHI, 2014), devendo atuar na “transformação 
de uma realidade social a partir da intervenção do Estado em determinado 
local” (SILVA & BASSI, 2012, p. 15-16).

A expansão da Educação Superior observada nas últimas décadas é uma 
política pública que leva cursos de graduação para populações e regiões 
antes desassistidas, no entanto, amplia o viés da educação como merca-
doria, pois a maior parte das vagas, cursos e instituições são operadas pela 
iniciativa privada. Uma das regiões alcançadas pela expansão foi semiárido 
brasileiro. Este é o maior território semiárido do mundo tendo em termos de 
extensão, como em população, ultrapassando os 21 milhões de habitantes 
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em seus cerca de 896 mil quilômetros, distribuídos entre os estados do 
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia e o Norte de Minas Gerais (SILVA, 2016). Uma área enorme e com 
características humanas bem diversas, o que leva este trabalho a delimitar 
sua pesquisa ao Cariri Cearense.

Figura 1: Mapa da Região Metropolita do Cariri – RMC.

Fonte: Secretaria das Cidades. Governo do Estado do Ceará.

No Cariri, especificamente na conurbação que envolve os três maiores 
municípios da região (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), é possível obser-
var que a expansão, realizada pelo incremento de faculdades privadas da 
região, bem como com a chegada ou criação de novas instituições e implan-
tação de uma Universidade Federal, a UFCA, é baseada numa maior oferta 
de vagas nas instituições privadas, como observado no gráfico abaixo:
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Figura 2: Ingressantes em curso de graduação no CRAJUBAR, por Instituições públicas e 
privadas

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do INEP/MEC (2019).

Os dados mostram que tanto as vagas das instituições públicas quanto 
as das instituições privadas tiveram aumento, mas a oferta de vagas por 
parte das instituições privadas superou, na maior parte da série, a oferta nas 
universidades públicas, chegando a superar em até 50%, como em 2014. Em 
apenas um ano da série, 2011, ocorreu o inverso.

Precisa-se ter em mente ao ver esses dados que boa parte das vagas 
ofertadas nas privadas é subvencionada pelo financiamento público, por 
programas como o PROUNI e o FIES. Assim, instituições orientadas para 
a obtenção de lucro, acabam por receber quantias consideráveis do Fundo 
Público, para ofertar, no caso do PROUNI, educação às camadas mais 
pobres da educação. O gráfico abaixo apresenta a concessão de bolsas do 
Programa Universidade para Todos em Crato, Juazeiro e Barbalha, de 2015 
a 2019:
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Figura 03: Bolsas PROUNI ofertadas no CRAJUBAR

Fonte: Elaborado pelos autores com dados do PROUNI/MEC (2019).

Com exceção do ano de 2016, a série mostra uma tendência de cres-
cimento da concessão de bolsas com a ampliação das bolsas parciais, 
modalidade na qual o aluno arca com 50% dos custos das mensalidades, 
seja com recursos próprios seja buscando financiamento estudantil, pelo 
FIES ou outros.

Considerações finais

Os estudos aqui apresentados apontam que no tocante ao ensino supe-
rior público, os desafios são constantes e existe a necessidade de maiores 
investimentos para com o setor público. Percebe-se que o avanço para com 
o ensino de graduação privado tem uma linha ascendente e isto justifica, os 
slogans de crescimento. Durante décadas, o acesso foi negado e ainda hoje, 
é sinal de status cursar uma universidade, principalmente se for no âmbito 
federal. A democratização do saber, se faz presente através da entrada, 
permanência e conclusão dos estudos superiores, com êxito, desse modo, 
investir no público é além do retorno social, a expansão dos saberes que 
durante muito tempo foi negado a uma classe social.

Ter a presença de uma instituição de ensino superior pública implica 
ampliar as condições socioeconômicas de uma região. É também conso-
lidar a formação de polos de saber, de pesquisa, de extensão e de cultura. 
Os cursos de ensino superior públicos na sua função de socialização dos 
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saberes culturais reforçam a necessidade de se investir seriamente nas ins-
tituições, para que tenham em sua autonomia, condições de se manterem e 
ampliarem seus campus e sua abrangência institucional. Consolidar as IES 
públicas é fortalecer a democracia em nosso país, é também a garantia de 
que é preciso maiores investimentos e não o contingenciamento ou corte de 
verbas. 

Portanto em suas ações educativas, as IES públicas devem através de 
ações interligadas com a sociedade, buscar, lutar e garantir sua autonomia, 
através da luta, por condições mais dignas e humanas de se desenvolver 
suas tarefas, através dos saberes científicos que estão atrelados, aos sabe-
res de mundo, de ser, de consolidação da democracia em nosso país. Os 
ganhos sociais são imensuráveis, pois um país com pessoas que buscam 
conhecimentos, tem gerações que questionam suas situações de pobreza, 
de escassez em várias áreas. O crescimento realmente necessário, mas 
ratificamos que àquele direcionado ao ensino público deve ser vislumbrado, 
através da luta, engajamento político, com vistas a uma sociedade que tenha 
seus direitos garantidos e reconhecidos.
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A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR NO CEARÁ E A RESISTÊNCIA DO 

MOVIMENTO DOCENTE

Danielle Coelho Alves1 | Damares Oliveira Moreira2

Resumo: O presente trabalho visa problematizar a política de educação 
superior implementada no Estado do Ceará nos governos de Lúcio Alcântara 
(2003 – 2007) e Cid Gomes (2007 – 2015) e as formas de resistência do 
movimento docente das universidades estaduais, com foco nas greves uni-
ficadas da categoria, identificando, inicialmente, que tanto os processos de 
precarização, expressos pela lógica da política educacional, quanto os avan-
ços na condição infraestrutural na carreira docente e assistência estudantil 
das três universidades estaduais, coincidem com os períodos de resistência 
do movimento docente. Neste sentido, há terreno histórico para se arguir 
em termos de pesquisa como se deram estes processos e quais mediações 
políticas encontradas na relação entre a política educacional dos referidos 
governos e a atuação do movimento docente. Encontram-se expostos aqui 
alguns dos teóricos que subsidiarão a pesquisa. A metodologia parte de uma 
pesquisa bibliográfica e documental, coleta de dados do financiamento das 
universidades, bem como coleta dos registros dos processos de resistência 
do movimento docente no período em questão.
Palavras-chave: Política de Educação Superior no Ceará, Universidades 
Estaduais, Movimento Docente.
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Introdução

O presente trabalho visa problematizar as contradições da política de 
educação superior implementada no Estado do Ceará e as formas 
de resistência do movimento docente das universidades estaduais, 

com foco nas greves unificadas da categoria. É importante identificar a rela-
ção entre os avanços obtidos nas três universidades estaduais e as lutas 
que ocorreram em períodos de intensificação da resistência do movimento 
docente, captando, assim, o seu significado para essa política.

No Ceará existem três universidades públicas estaduais: a Universidade 
Estadual do Ceará – UECE, que conta com uma estrutura de dois campi 
na capital e seis unidades no interior; a Universidade Estadual Vale do 
Acaraú – UVA, que possui quatro campi, localizados na cidade de Sobral; a 
Universidade Regional do Cariri – URCA, sediada na cidade de Crato, con-
tendo outros campi nas cidades de Juazeiro do Norte, Iguatu, Barbalha, 
Campos Sales e Missão Velha. Nos anos 2000, nessas universidades foram 
criadas as três seções do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições 
de Ensino Superior - Andes no Ceará (Sinduece, Sindurca e Sindiuva), todas 
emergiram dentro de um contexto de crise nas instituições e de luta em 
defesa da universidade pública.

A temática apresentada neste trabalho, permeia a formação acadêmica e 
profissional das pesquisadoras, tanto através da construção de trabalho de 
conclusão do curso em serviço social, que então problematizava o atual pro-
cesso de precarização do labor docente no contexto da UECE, dentro de um 
cenário de reiterada contratação temporária de professores em condições 
adversas de trabalho. Com a realização do referido trabalho, a temática da 
educação passou a povoar o universo das inquietações investigativas, insti-
gando o interesse em prosseguir os estudos nessa área, que agora caminha 
para política de ensino superior do estado e as formas de resistência do 
movimento docente.

Além dessa experiência, ressaltamos as participações no movimento 
estudantil e atuação como professora substituta na Universidade Estadual 
Vale do Acaraú, nas quais pudemos acompanhar diversas formas de resis-
tência no âmbito da universidade.

Durante essas experiências, constatamos que as conquistas adquiridas 
nos últimos anos na UECE e nas outras estaduais, brotaram como fruto de 
muita luta e, em especial, dos movimentos grevistas, tais como: em 2005, 
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realização de concurso docente; em 2008 reforma e ampliação da biblio-
teca do campus do Itaperi, construção do complexo poliesportivo, hospital 
veterinário e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos- PCCV dos profes-
sores das estaduais; 2012, a realização de novo concurso após meses de 
mobilização com a campanha “pra UECE não parar, efetivo já”; 2013, regula-
mentação do PCCV, política de assistência estudantil, abono salarial para os 
servidores; 2014-2015, pauta-se novamente o concurso para professores, 
ao passo que os concursos realizados, foram apenas para cobrir a carência 
emergencial e ampliação de unidade no interior.

Este trabalho almeja continuar as pesquisas acerca da política de ensino 
superior das universidades estaduais cearenses, iniciados com a realização 
de trabalho dissertativo que analisou a relação da resistência do movi-
mento docente na Universidade Estadual do Ceará – UECE, com a política 
de ensino superior no estado. Através desse estudo dissertativo, emergiram 
elementos que reforçavam a relação entre as conquistas na universidade 
com o movimento paredista, assim como evidenciou também a contradição 
vivenciada na UECE, que cresce e se destaca, apesar do contínuo descaso e 
problemas com financiamento. Dessa forma, este trabalho é parte inicial da 
pesquisa de doutorado, que pretende ampliar o campo 

de estudo para a Universidade Regional do Cariri – URCA e a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú – UVA, com o intuito de analisar como se dá essa 
relação entre os movimentos paredistas, com foco na categoria docente e a 
política de ensino superior.

Metodologia

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa se apoia no 
materialismo histórico dialético, compreendendo o específico a partir da 
análise da totalidade social. Consiste dessa forma na execução de uma 
pesquisa bibliográfica, documental e coleta de dados qualitativos e quanti-
tativos acerca das universidades em questão e as lutas empreendidas.

São utilizadas as abordagens quantitativa e qualitativa, pois se entende 
que não existe dicotomia entre essas perspectivas. Como afirma Martinelli 
(1999, p.27), a “relação entre pesquisa quantitativa e qualitativa não é de 
oposição, mas de complementaridade e articulação”. Para esta investiga-
ção justifica-se seu caráter quantitativo por ser considerada mais adequada 
para trazer dados numéricos, essenciais para expor as condições objetivas 
referentes ao financiamento e crescimento nas universidades.
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Desenvolvimento

A educação superior no Brasil sempre teve um viés, majoritariamente, 
privatista e organizada com base em institutos isolados até os anos 1950. 
Com o restabelecimento da democracia no Brasil, depois do governo de 
Getúlio Vargas (1930-1945), e num ambiente político de intervenção estatal 
para desenvolvimento e reconstrução, houve um processo de transformação 
de instituições privadas em instituições federais, e, depois, durante os anos 
de 1960, em universidades federais. A partir dos anos 1960, o setor privado 
acabou recebendo incentivos para o seu crescimento. Esse processo inver-
teu as relações entre público e privado no Brasil. Pois para que ocorresse 
essa expansão pretendida, a saída encontrada foi à privatização. Mas, nesse 
período ela ainda não tinha sido desmantelada, pelo contrário, teve-se um 
crescimento da pesquisa e futuramente com o processo de democratização 
no país, tivemos a oportunidade de transformar a universidade pública em 
espaço de resistência e formação política, conforme assinala Minto (2014, 
p. 269): “a democratização funcionou como combustível para um ascenso 
dos movimentos de resistência política e ideológica por parte de docentes, 
estudantes e técnicos-administrativos”.

Minto (2014), afirma que no período pós-ditadura no Brasil emergem 
duas novas variáveis no âmbito da política educacional, a organização do 
ensino com fins lucrativos e a reorganização das lutas sociais no campo 
educacional, fazendo forte oposição aos projetos de reformas. Reforça-se a 
importância das lutas em defesa da educação pública, objeto deste trabalho.

A reforma universitária objetivou imprimir sobre o sistema público os 
mesmos parâmetros adotados nas empresas privadas, como produtividade, 
gestão de resultados, eficiência e eficácia. Para entender como se deu este 
processo é necessário traçar breves apontamentos sobre as mudanças no 
próprio sistema produtivo.

A partir da crise capitalista de meados da década de 1970, o sistema 
mundial do capital acelerou seu processo de reestruturação orgânica. 
Constitui-se uma nova etapa do capitalismo histórico. O ponto de partida 
desta conjuntura é marcado pelo processo de mundialização do capital e 
ratifica os seus vínculos com o ordenamento da produção e reprodução 
social, reafirmando-se o significado das instâncias políticas e econômicas e 
na perspectiva de Ricardo Antunes (2005) é expansionista e destrutivo.
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É a crise estrutural do capital que impulsiona o processo de mundia-
lização produtiva e financeira do mesmo. Com ela é possível o capital se 
expandir e procurar novas formas de crescimento. Lembrando que as crises 
são inerentes ao sistema capitalista.

O neoliberalismo, sendo constituído por uma visão de mundo burguês, 
procura imprimir a ideia de que o mercado é a única via possível para a obten-
ção da liberdade política. A consequência desta ideologia é a redefinição de 
outro modelo de Estado, agora, subsumido grande burguesia transnaciona-
lizada e suas instituições guardiãs, como, por exemplo, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e o Banco Mundial, que passa a atuar na área educacio-
nal nos anos 1960, tendo como foco a garantia de mão de obra qualificada 
para atender as demandas do mercado. Para tanto, passou a reproduzir a 
noção de que o ensino superior é um gasto elevado demais para os gover-
nos, e, portanto, o mesmo não deve ser gratuito, nem deve ser priorizado.

Chauí (2003, p.6) traz um questionamento relevante para a construção 
deste trabalho:

“como foi possível passar da ideia da universidade como instituição 
social à sua definição como prestadora de serviços?”. Para a autora, a edu-
cação deixou de ser concebida como um direito e passou a ser considerada 
um serviço que pode ser privado ou privatizado.

É isso que se observa nas universidades na atualidade, a sua transfor-
mação das mesmas em locais apenas de formação profissional rápida e 
que atenda às necessidades do mercado. Este processo de mercantilização 
e retirada de direitos pode ser verificada no contexto do Ceará. Buscava-se 
então romper com o atraso que há tempos assolava o ambiente cearense. É 
dentro da conjuntura de transição do coronelismo para o início do governo 
das mudanças que as universidades estaduais passam por suas maiores 
transformações. É a transição de um modelo, para eles ultrapassado, para 
emergir uma universidade que atende melhor as demandas do mercado. 
Sobre as perspectivas destes governos, Vale (2012, p. 13) pontua: “a pers-
pectiva é de uma racionalização e moralização da máquina estatal, em 
verdade, situando de modo mais eficiente, seu aparato a favor dos interes-
ses da acumulação capitalista”.

Para Morais (2000) as universidades estaduais teriam papel fundamen-
tal na esfera da educação, contribuindo como indutoras de treinamento 
dos professores. Deveriam atender as necessidades do Estado quanto ao 
aperfeiçoamento técnico e dos servidores públicos, além de oferecer sua 
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cooperação ao setor produtivo. Surgia, assim, a demanda de adequação das 
universidades cearenses aos novos interesses do Estado e as propostas de 
sua reestruturação na conjuntura dos anos de 1990.

Neste sentido, o governo tratou de organizar pela primeira vez no Ceará 
um sistema de Ciência e Tecnologia, e em 1994 cria a Secretaria de Ciência 
e Tecnologia do Ceará-Secitece, que viria a gerir as universidades estaduais, 
retirando da pasta da educação a responsabilidade pelo ensino superior. 
Assim, nos anos 1990 foram realizados inúmeros grupos de trabalho que 
se propunham a definir novas metas e novos direcionamentos para as 
universidades.

Para Alves (2018), Lúcio Alcântara e Cid Gomes trouxeram em seus 
planos de governo propostas, para o ensino superior, atreladas às neces-
sidades de inovação tecnológica e determinantes do mercado, e pregavam 
também a necessidade de ampliação de vagas por meio da expansão do 
ensino superior privado, bem como predisposição para investir na educação 
profissional. Propunham, ainda, que as universidades buscassem outras 
formas de financiamento, que não fosse estatal. Dessa forma, abriram-se 
as portas para a competição de professores na captação de recursos exter-
nos, que hoje constituem grande fonte de financiamento nas instituições. 
Ambos constituem o retrato de governos que relegaram as universidades 
a um patamar de inferioridade diante dos recursos estatais, gerando, com 
isso, um campo inclinado à realização de movimentos e greves, como a 
única saída encontrada na luta contínua em defesa da universidade pública.

Resultados e discussão

Os três últimos governantes (Lúcio Alcântara, Cid Gomes e Camilo 
Santana) vêm tratando as universidades estaduais como um problema, ao 
afirmarem que o ensino superior deve ser responsabilidade da União, enal-
tecendo a proposta de federalização, principalmente, da URCA e UVA. Tal 
postura tem levado os docentes, discentes e servidores técnico-adminis-
trativos a protagonizarem seguidas mobilizações e movimentos grevistas, 
cujos resultados têm sido inúmeras conquistas, na contramão dos desejos 
dos referidos governos. É este o objetivo principal deste projeto, evidenciar a 
relação entre as conquistas e as lutas travadas.

Venâncio (2014) expõe que o descaso por parte do governo pode ser veri-
ficado no descumprimento da prescrição constitucional quanto à destinação 
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de um quinto dos 25% do orçamento estadual destinados à educação (isto é, 
5% das verbas vinculadas à educação). Nos primeiros sete anos do governo 
Cid Gomes (com arrecadação e PIB elevados), o investimento médio no 
ensino superior ficou em 2,34%. Analisando o ano de 2012, o investimento 
não excedeu 2,44% do orçamento, descumprindo o Art. 224 da Constituição 
Estadual. A primeira gestão de Camilo Santana (2014-2018) caracterizou-se 
pelos sucessivos cortes de verbas para as estaduais, em cerca de 20% da 
receita das universidades (ALVES, 2018).

Evidentemente, a escassez de recursos repercute na estrutura física e 
material das instituições, como falta de financiamento para pesquisas e 
consequente corte de bolsas de iniciação cientifica e pós-graduação, estru-
tura de sala de aula precária, falta de servidores, sejam eles administrativos 
ou professores. Repercutem, assim, nas pautas de mobilização dos movi-
mentos docente e discente das instituições, que giram principalmente nos 
eixos: concurso, financiamento e infraestrutura.

No trabalho dissertativo de Alves (2018) foi constatado que conquistas 
adquiridas nos últimos anos na UECE e nas outras estaduais brotaram como 
fruto de muita luta e, em especial, dos movimentos grevistas, tais como: 
em 2005, realização de concurso docente; em 2008 reforma e ampliação 
da biblioteca do campus do Itaperi, construção do complexo poliesportivo, 
hospital veterinário e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos- PCCV dos 
professores das estaduais (marco da luta docente); 2012, a realização de 
novo concurso após meses de mobilização com a campanha “pra UECE 
não parar, efetivo já”; 2013, regulamentação do PCCV, política de assistência 
estudantil, abono salarial para os servidores; 2014-2015, pauta-se nova-
mente o concurso para professores, ao passo que os concursos realizados 
foram apenas para cobrir a carência emergencial e ampliação de unidade no 
interior. Pontuo apenas algumas conquistas sem adentrar em suas particu-
laridades e nuances, por este ser um esboço inicial do projeto de pesquisa 
(ALVES, 2018).

Apesar da falta de financiamento público, que vem diminuindo, as uni-
versidades vão crescendo. Busca-se assim, explorar esta tensão, a fim de 
investigar as estratégias de sobrevivência das instituições.

Os cortes de verbas para a educação estão relacionados ao processo 
de mundialização do capital e a implantação das políticas neoliberais, que 
implicaram na privatização dos espaços e fundos públicos, bloqueando 
a possibilidade de universalização de direitos sociais. Em se tratando 
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especificamente do ensino superior, este sofreu drasticamente os efeitos 
dessa nova fase do capitalismo e das políticas neoliberais, seja pela retra-
ção relativa do Estado na expansão da universidade, seja pela transferência 
de fundos estatais para o setor privado ou através da flexibilização de leis, 
com o fim de facilitar a abertura e a disseminação de empresas de ensino 
superior.

É nesse contexto que, a expansão do ensino superior no Brasil vem 
sendo protagonizada, fundamentalmente, pelo setor privado, beneficiado 
com financiamento público por meio de parcerias público/privado, como é o 
caso do Programa Universidade para Todos

– PROUNI e o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES.

Para expor esse crescimento, apresentam-se alguns dados do Censo do 
Ensino Superior, sobre matrículas em cursos de graduação presenciais no 
Brasil, no período de 1991 a 2015: em 1991, o setor público tinha participa-
ção nas matrículas da ordem de 38,70% contra 61,30% no privado; em 2015, 
esses índices são 27,49% e 72,51%, respectivamente. Ou seja, em 1991 num 
total de 1.565.056 matrículas no ensino superior no Brasil, 959.320 eram 
no setor privado, contra 605.736 no setor público. Já em 2015, do total de 
6.633.545 de matrículas, há um maior distanciamento entre esses dois seto-
res, ficando o setor público com 1.823.752 matrículas e o setor privado com 
4.809.793 de matrículas. Ressalta-se o crescimento expressivo do setor 
privado, que ficou em torno de 401,38% contra 201,08% do setor público. 
Expandiu-se dessa forma o número de instituições de ensino superior no 
país, ao passo que em 1995, tínhamos 210 instituições públicas, e em 2015 
esse número subiu para 295, representando um crescimento da ordem de 
40%; já o setor privado, saiu de 684 instituições para 2069 no mesmo período 
analisado, com um crescimento de 202% (ALVES, 2018).

Tal situação também pode ser verificada no Ceará: em 1991 o setor 
privado detinha apenas 27,34% das matrículas e o público 72,66%; estas pro-
porções se alteram, ao ponto de, em 2015, o setor privado deter 67,10% das 
matrículas contra 32,90% do setor público. No tocante às matrículas totais 
ofertadas no ensino público, as universidades estaduais tiveram importante 
participação, detendo praticamente a metade da oferta – a outra ficou por 
conta da Universidade Federal do Ceará - UFC e do Instituto Federal. As esta-
duais perderam em dinamismo nas últimas duas décadas, pois em 1991 
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elas detinham 56,81% das matrículas totais no setor público, índice que cai 
para 50,54% em 2015, sendo que em 1999, as estaduais cearenses chega-
ram a ofertar 60% das matriculas no estado. Em 1995 havia 04 instituições 
públicas de ensino superior no Estado do Ceará e em 2015 esse número 
evoluiu para 07. No setor privado havia 04 instituições em 1995 e em 2015 
esse número aumentou para 51, crescimento gigantesco, reforçando a tese 
da mercantilização do ensino superior (ALVES, 2018).

Vislumbra-se, portanto, que as universidades estaduais permaneceram 
com o mínimo para a sua manutenção, sem incentivo governamental para 
a sua expansão. Estes cortes, o abandono e sucateamento, desencadearam 
movimentos em defesa da universidade pública, como as greves de 2005, 
2008, 2013 e 2014, que obtiveram algumas melhorias nas universidades 
e na carreira docente. Conquistas estas que fazem com que ecoe a tese 
vigente entre os militantes das universidades de que todas as melhorias na 
instituição são frutos de processos grevistas.

Considerações finais

Retomando conceitos trabalhados anteriormente, pode se afirmar que 
o processo de mundialização do capital e a implantação das políticas 
neoliberais implicaram na retirada de direitos e o ensino superior sofreu 
drasticamente os efeitos dessa nova fase do capitalismo e das políticas 
neoliberais, seja pela retração relativa do Estado na expansão da universi-
dade, seja pela transferência de fundos estatais para o setor privado ou pela 
flexibilização de leis com o fim de facilitar a abertura e disseminação de 
empresas de ensino superior. A expansão do ensino superior é protagoni-
zada, fundamentalmente, pelo setor privado. Por outro lado, a universidade 
pública tem sido invadida pela lógica da racionalidade empresarial e aban-
dono por parte dos diferentes governos.

É possível perceber que apesar de todo o descaso, as universidades 
estaduais cearenses vêm resistindo ao sucateamento por meio das lutas 
protagonizadas pelos segmentos docentes, discentes e técnico-administra-
tivos. Lutas estas que, como pontuado no decurso desse artigo, conseguiram 
melhorias em todos os campos para as três universidades estaduais, tais 
como: concurso para professores, construção do restaurante universitário, 
residência estudantil, complexo poliesportivo, biblioteca, blocos de aulas 
entre outros. Fica, por enquanto, evidente que somente as lutas podem 
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garantir a sobrevivência destas instituições. Saliento que aqui se encontram 
expostos apenas elementos iniciais que serão aprofundados com a realiza-
ção da pesquisa acerca da temática.
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FORMAÇÃO HUMANA E PARA O TRABALHO:  
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

NOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO1

Jerciano Pinheiro Feijó2 | Adrihelly Silveira Nunes3

Introdução

No Brasil, historicamente, a Educação Profissional é vista como moda-
lidade de ensino voltada às classes subalternas, pois, desde os 
primórdios, ainda na Colônia, serve ao treinamento de trabalhadores 

para o exercício de uma atividade laboral, opondo-se à formação oferecida 
aos filhos das classes abastadas, que sempre viram no trabalho manual 
atividade inferior.

Essa herança ideológica pejorativa já existia quando Nilo Peçanha ins-
tituiu os Liceus de Artes e Ofícios direcionados aos pobres e desvalidos, 
por via do Decreto 7.566/1909. Na justificativa desse dispositivo legal, o 
Presidente lembra que o objetivo é prover uma formação adequada aos 
“cidadãos desprovidos ou desfavorecidos da fortuna”, combater a criminali-
dade e torná-los úteis ao país.4

Nos anos 1940, com o surgimento do Sistema S e a transformação dos 
liceus de artes e ofícios em escolas técnicas federais com foco na oferta de 
formação técnica para indústria/urbana e as escolas agrotécnicas federais, 
que objetivavam a formação em nível técnico para o campo, tem curso um 
novo caráter, de qualificação/treinamento de força de trabalho.

1 Pesquisa desenvolvida no IFCE Campus Caucaia, no âmbito do PIBICJr.
2 Professor do Instituto Federal do Ceará – IFCE Campus Caucaia. 
 E-mail: jerciano@hotmail.com;
3 Estudante do Curso Técnico Integrado de Matalurgia do Instituto Federal do Ceará – IFCE Campus 

Caucaia. 
 E-mail: adrihelly_nns@hotmail.com 
4 Ver: http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/trapriedu.html
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Nos anos de 1970, durante o ‘Milagre Econômico’ da ditadura civil-mili-
tar, pautado no acelerado desenvolvimento do parque industrial, gerador 
de grande quantidade de capital, quando o “slogan” era: “Primeiro é preciso 
fazer o bolo crescer para depois dividi-lo”5; a Lei 5.692/71 pretendia tornar 
todas as escolas em técnico-profissionalizantes, de forma a estabelecer, o 
à época denominado 2º grau, como uma etapa do processo formativo em 
que, obrigatoriamente, o estudante iria se formar em uma profissão.

Esse período foi marcado, no campo da Educação, pela introdução da 
Teoria do Capital Humano, cuja ideologia defende a noção de que, quanto 
maior quantidade de conhecimento e capacidade de produção tiver o traba-
lhador, mais valiosa é sua força de trabalho, portanto, poderá melhorar sua 
condição material.

Nessa fase, há uma expansão da rede federal de ensino, surgindo, ao final 
dos anos de 1970, os primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica 
– CEFET’s6, cujas responsabilidades, então, ampliavam-se, passando a ofer-
tar, além do Ensino Médio Técnico Profissionalizante, cursos superiores e de 
pós-graduação.

Os anos de 1980, marcados por grave crise econômica e social, leva à 
estagnação da oferta de Educação profissionalizante e isto se acentua no 
período do Governo Fernando Henrique Cardoso que, mesmo alcançando 
a estabilidade econômica, incentivou a iniciativa privada e o Sistema S à 
qualificação/formação de trabalhadores, enfraquecendo a Rede Federal de 
Ensino Profissional em recursos e obrigações, de maneira a separar o ensino 
propedêutico do profissional.

Este panorama mudou significativamente com o advento do governo 
Lula. Em 2003, iniciam-se debates no campo da Educação profissional que 
culminam com a revogação do Decreto 2.208/97 e sua substituição pelo 
5.154/04, reestabelecendo o Ensino profissional integrado. A Lei 11.195/05 
instituiu uma Rede Federal de Ensino, criando os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, com base nos CEFET’s, concedeu-lhes nova 
diretriz legal, dando-lhes autonomia administrativa e financeira, permitindo 

5 Frase atribuída ao Ministro da Fazendo do governo Médici. Ver: http://www1.folha.uol.com.br/fol-
ha/treinamento/hotsites/ai5/ personas/ delfimNetto.html

6 Por meio da Lei n. 6.545 de 30 de junho de 1978, as Escolas Técnicas Federais do Paraná, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, transformaram-se em Centros Federais de Educação Tecnológica, os 
CEFET’s, autorizados a ofertar cursos de nível superior e pós-graduação.
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que ofertassem cursos em todas as modalidades e níveis de ensino, priori-
zando a Educação profissional de nível médio técnico.

Que tipo de ideologia educacional, porém, norteou essa expansão? Para 
quem servia o crescimento da rede de Educação profissional e tecnológica? 
Talvez essas perguntas tivessem respostas no Decreto 5.154/04, mas, 
como apontam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), aquela foi a lei possível 
no contexto em que ela se desenvolveu.

A formação humana, como prática educativa, era uma possibilidade, mas 
não necessariamente seria a regra da expansão pois, de um lado, existia a 
pressão do mercado que objetivava a formação/qualificação de trabalhado-
res e, de outro, educadores que pretendiam a formação humana. Enquanto 
os primeiros buscavam bons profissionais alinhados ao desenvolvimento 
do capital, estes queriam seres humanos com sólida e ampla formação cul-
tural e social.

Nossa participação nesse debate começou em 2013, quando iniciamos 
o projeto de pesquisa intitulado “A Influência do Ensino de Sociologia em 
Cursos Profissionalizantes de Nível Médio como Fator de Formação para 
Emancipação”; desenvolvido no Campus Iguatu, do Instituto Federal de 
Educação do Ceará. Naquele momento, a pergunta que nos orientava se 
relacionava às disciplinas de Ciências Humanas e Sociais, principalmente 
Sociologia e História: como poderiam contribuir para uma formação eman-
cipadora num contexto de grande pressão para que os jovens adentrassem 
o mais rapidamente possível o mercado de trabalho?

No Campus Caucaia esta realidade aparece ainda mais latente, posto que 
de um lado, pelo que apontam os questionários socioeconômicos aplicados 
aos estudantes, percebemos a carência e a busca pela elevação cultural e 
social e de outro a pressão exercida pela indústria - visto que Caucaia e São 
Gonçalo do Amarante tornaram-se a nova fronteira industrial do Estado, em 
função do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e da Zona de 
Processamento de Exportações (ZPE) -, que exige força de trabalho qualifi-
cada e adestrada à suas necessidades imediatas.

Diante disso o problema/desafio que surge neste campus do IFCE, facil-
mente pode ser identificado em outros espalhados no Estado do Ceará e do 
Brasil: A formação humana ou a preparação para o trabalho deve ser o foco 
central da ação dos Institutos Federais de Educação.

A importância desse estudo consiste em poder apontar um cami-
nho ou uma diretriz que traga o melhor desenvolvimento para os jovens 
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que procuram os Institutos, para os profissionais que ali atuam e para a 
sociedade como um todo, posto estar diretamente relacionado ao desenvol-
vimento da cidade, do Estado e do País.

Indo além, esse estudo se articula com outros realizados no próprio IFCE, 
na Universidade Federal do Ceará e no IFRN, através de grupos de pesquisa 
que voltam seu olhar para a dinâmica da Educação Profissional, tornando-o 
ainda mais necessário para ampliar as possibilidades desta modalidade de 
ensino como contribuidora no desenvolvimento social dos jovens que nela 
se inserem.

Metodologia (ou materiais e métodos)

É necessário começar afirmando nosso lócus de pesquisa: o Campus 
Caucaia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). Este alerta faz-se necessário diante do exposto na apresentação 
desta pesquisa, a expansão da rede federal de ensino, que trouxe desafios 
ainda gigantescos para todos que neles estão inseridos.

Com CANÁRIO (1996), analisamos o campus numa perspectiva sistê-
mica, observando-o a partir da sua rede de relações, em que foi possível 
verificar os domínios mais restritos e internos e as interações em níveis 
mais amplos, olhando a estrutura administrativa e as esferas de poder inter-
nas exercidas entre estudantes.

Na primeira parte da pesquisa, estritamente teórica, analisamos os docu-
mentos que orientam e determinam o funcionamento do Instituto Federal 
do Ceará, como o Regimento Interno e Estatuto, o Regimento Interno do 
campus, os projetos político-pedagógicos de cada curso de ensino médio 
integrado. Na segunda parte/tempo do estudo efetivamos entrevistas com 
estudantes, servidores técnico-administrativos, gestores e docentes.

Neste momento apresentamos resultados parciais a respeito de nossas 
análise teóricas.

Desenvolvimento

No Brasil durante os anos de 1980, quando aflorou espaço para distintas 
propostas educacionais, no debate em torno de uma nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, apareceu a defesa pelo grupo que gravita ao 
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redor do Filósofo Dermeval Saviani, de implantação de uma ‘escola politéc-
nica’ no País.

Como assinala Rodrigues (1998, p. 34-35)

Pode-se atribuir a Dermeval Saviani o papel de desencadeador 
do debate atual sobre a politecnia no Brasil, a partir da sua atua-
ção no curso de Doutorado da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo – PUC/SP. [...] Com a promulgação da Constituição 
em 1988, abriu-se o período de debates acerca das chamadas 
leis complementares, que necessariamente decorriam da nova 
Carta. Com isso, a discussão em torno da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) irrompeu no Brasil levando 
consigo o debate da politecnia. Mais uma vez, coube ao professor 
Dermeval Saviani a iniciativa de produzir um texto que, como diz 
o próprio autor, é ‘um início de conversa’ para a formulação da 
nova LDB, onde se destacam os conceitos de desenvolvimento 
omnilateral e politecnia.

Ainda no início dos anos de 1980, Saviani (1989, 2003) liderou e orientou 
uma série de estudos sobre a Educação nacional, pautando esses trabalhos 
em uma proposta - emancipação humana - no que ele mesmo chama de 
politecnia. Essa proposta de escola contrapunha-se ao perfil adotado pela 
ditadura civil, militar desde 1970, alicerçada na visão de Theodore Schultz 
(apud ARAPIRACA, 1979) denominada de Teoria do Capital Humano, implan-
tado no Brasil sob a orientação da United States Agency for International 
Development – USAID, por via dos acordos MEC-USAID.

Dessa maneira, após a derrocada do regime civil militar e no âmbito da 
elaboração da Carta Magna de 1988, que delegou a leis complementares 
a legislação para Educação no país, Saviani (1989), com origem no texto 
‘Sobre a Concepção de Politecnia’, exibe uma proposta para a escola, suge-
rindo sob quais princípios deveria se constituir a nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional.

Frigotto (1988) – talvez o mais próximo entre os interlocutores de Saviani 
-, corroborando o pensamento do Filosofo paulista, proferiu aula inaugural 
da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV, e explicou que, 
naquele momento histórico, 
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[..] a escola que estamos inaugurando sinaliza claramente que 
não nos conformamos com a sociedade excludente e a escola 
excludente e que acreditamos que dentro da velha estrutura é 
possível arrancar um novo possível histórico. Isso, de imediato, 
nos indica que esta iniciativa só terá consequência efetiva se se 
fundar numa luta mais ampla, institucional e social, que se trava 
no plano da estrutura político, social, econômica, cultural e ética 
da nossa sociedade (FRIGOTTO, 1988, p. 436).

Saviani (2007), busca apresentar um paradigma para a formação da 
classe trabalhadora, neste momento histórico e no Brasil, focada no Ensino 
Médio. Isso significa que uma escola fundada no politecnismo tem por prin-
cípio a aliança entre o trabalho manual e o intelectual e deverá ocorrer numa 
fase educativa posterior à Educação Elementar.

No Ensino Médio, é necessário ir além do domínio dos conhecimentos 
básicos e gerais que se originam e, ao mesmo tempo, estabeleceu o pro-
cesso produtivo, nesta fase do processo escolar,

[...] a ciência, potência espiritual, se converte em potência mate-
rial no processo de produção. Tal explicitação deve envolver o 
domínio não apenas teórico, mas também prático sobre o modo 
como o saber se articula com o processo produtivo. (SAVIANI, 
2007, p. 160).

De efeito, a politecnia passa a ser imperativo como projeto para o Ensino 
Médio, por quanto não se deve apenas ensinar os jovens a exercerem uma 
atividade laboral, adentrar uma profissão, reduzindo a escola a um espaço 
de treinamento do setor produtivo. Impõe-se propiciar aos estudantes o 
domínio dos conhecimentos científicos nos distintos ramos da produção 
material, incentivando-os o desenvolvimento de outros saberes, sendo 
capazes de tanto realizar como planejar e desenvolver novos processos.

Por isso, esse projeto se diferencia do da escola profissionalizante, 
instrumentalizadora, adestradora. Para Saviani (2007), o projeto de uma 
escola de Ensino Médio politécnica aproxima-se da escola ativa, criadora 
de autonomia, mas, ao mesmo tempo, ‘desinteressada’, pois não leva à 
profissionalização, mas ao domínio do processo produtivo, ao seu desen-
volvimento e expansão.
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Conforme Dore Soares (2000), ao longo do século XX, não foram pou-
cos os momentos de aprofundamento da exploração da força de trabalho. 
Isso ocorre por meio de uma transformação constante nas técnicas de 
produção, nas tecnologias de transporte, comunicações, comércio, nos sis-
temas de marketing e distribuição dos produtos, exigindo que o trabalhador 
ao mesmo tempo em que se submete às determinações impostas pelas 
mudanças no mundo do trabalho adapta-se constantemente ao mercado, 
para poder vender sua força de trabalho.

Schultz (apud ARAPIRACA, 1979) argumenta que essa capacidade é pro-
priedade da pessoa, cuja posse desse saber, habilidade ou capacidade, lhe 
garante poder de ascensão social e mudança da situação de detentor de 
força de trabalho igualada à condição de capital, já que o trabalho qualifi-
cado, sendo um meio de produção desenvolvido pela escola, é um jeito novo 
de capital, não previsto nessa medida pela Economia clássica.

A Teoria do Capital Humano alarga o conceito de capital e enaltece a 
individualidade, defendendo a ideia de ascensão social, não levando em 
consideração as bases materiais da existência do homem, muito menos 
reconhecendo a luta de classes. Para justificar a necessidade do desen-
volvimento pessoal, soma-se à Teoria do Capital Humano a ideologia da 
meritocracia. Aqui, ocorre uma transferência de valores morais da classe 
dominante para a camada trabalhadora, transportando a ideologia de que 
o mérito pessoal, as capacidades individuais, aplicadas ao esforço contínuo 
e sistemático, adquiridos por meio da formação escolar, serão capazes de 
render maiores salários, levando-o a uma condição social privilegiada.

Arapiraca (1979, p. 20-21) aponta que

A um nível individual o trabalhador é levado a acreditar que a 
escola é a via do seu acesso às classes dominantes. Essa crença 
pressupõe que ele tenha aceito os valores veiculados e disse-
minados na sociedade capitalista, através de todos os meios 
disponíveis: a escola, os meios de comunicação de massa, as 
artes etc.

O processo educativo compreendido como relação social, ocorre desde 
os primórdios da humanidade se desenvolve, como tudo o mais, dentro da 
lógica da luta de classes. Na atualidade, para os ideólogos da Teoria do Capital 
Humano, a formação/qualificação do trabalhador - realizada como parte do 
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processo educativo -, é considerada como instrumento de desenvolvimento 
econômico, e é por seu intermédio que se pode reduzir as diferenças sociais 
entre as pessoas. Desenvolvida por meio do Estado capitalista e das gran-
des empresas que controlam o sistema escolar.

Para Arrais Neto e Cruz (2011, p. 296)

A relação entre trabalho e educação deve ser entendida a partir 
de sua tessitura das relações sociais, de modo a apreender as 
suas repercussões na educação profissional brasileira, particu-
larmente na qualificação dos trabalhadores.

Por isso, a escola na sociedade capitalista reproduz a necessidade de 
acumulação de capital. Como há uma relação de dominação, existe também 
o interesse da classe dominante em tornar o ensino sempre desigual. De 
modo geral, a escola no capitalismo exerce a função de gerar força de tra-
balho para o mercado de trabalho e de legitimar as desigualdades de classe.

Assim, a competição que serve de pressuposto à meritocracia é meio 
para a reprodução do próprio sistema, pois aumenta a produtividade na 
mesma proporção que acentua as desigualdades sociais e a exploração do 
homem sobre o homem.

A escola prepara e qualifica para o trabalho, aumenta e melhora a capa-
cidade da pessoa produzir, ensejando vantagens econômicas ao capitalista. 
A escola também é responsável por gerar a tecnologia. O trabalhador se 
compromete no aperfeiçoamento de novas máquinas e equipamentos, 
aumentando ainda mais o nível de exploração sobre si. Por isso,

O interesse do capital pela educação dos trabalhadores se 
explicaria pela mudança do paradigma produtivo que exigiria a 
substituição de uma formação pautada na qualificação especí-
fica por outra fundada na qualificação geral. Essa mudança de 
paradigma educacional visaria, antes de tudo, à formação de 
competências mais apropriadas ao moderno modelo técnico-or-
ganizacional, visando à empregabilidade do trabalhador. (SALES, 
2010, s/p).

Assim, apoiando-se na Teoria do Capital Humano, que reproduz a ideologia 
da meritocracia, pretende-se retirar o foco das condições de aprendizagem 
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expressas aos estudantes e educadores, para fazer com que cada um passe 
a acreditar no mérito individual.

Essa proposta dualista de escola na qual, para a classe trabalhadora, é 
meramente instrumentalizante, visa à reprodução contínua de todo o sis-
tema capitalista, contrapondo-se ao que pretende a formação humana/
politécnica. Se, por um lado, a Teoria do Capital Humano se alicerça na meri-
tocracia e produz maior alienação do trabalhador em relação ao fruto de seu 
trabalho, o que pretende a politecnia é exatamente a desalienação, a eman-
cipação humana ante a exploração da sociedade capitalista.

Resultados e discussão

O ensino técnico no Brasil foi por muito tempo considerado como oposto 
do ensino propedêutico padrão. Enquanto um ensina os conhecimentos 
necessários para ingressar em uma faculdade e, através do ensino superior, 
entrar no mercado de trabalho, a premissa do ensino técnico é lançar o aluno 
no mercado de trabalho mais cedo, sacrificando no processo conhecimen-
tos básicos na formação não só do estudante, mas também do ser humano. 
Esse ponto de vista dualista que data desde os primórdios do país é um dos 
motivos pelo qual a desigualdade é um problema tão grande atualmente.

Um modo que foi pensado para reduzir essa dualidade foi a politecnia. 
Esse termo consiste no conceito de se ensinar os conhecimentos teóricos, 
da base propedêutica; os conhecimentos práticos, geralmente associados 
com a área profissional; e também treinar o corpo do estudante através de 
exercícios físicos. É perceptível que a intenção do ensino politécnico não é 
criar operários ou manter a hierarquia entre a teoria e a prática, mas sim 
criar seres humanos capazes de viver em uma sociedade mais igualitária. 
Para criar uma sociedade unificada em que a igualdade e o respeito sejam 
uma verdade concreta e não apenas um sonho distante, é necessário mudar 
as pessoas primeiro. E o melhor jeito de fazer isso é mudando a escola.

Atualmente o ensino técnico já pode ser encontrado em modalidades 
integradas na qual o aluno pode experimentar um pouco da politecnia por 
tanto aprender uma profissão e estar preparado para o mercado de trabalho 
quanto receber uma educação propedêutica de qualidade que possibilite ao 
estudante seguir uma universidade caso assim o queira.
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Considerações finais

Verificamos que o ensino técnico foi responsável por grande parte da 
desigualdade da atualidade e que a reproduz, então como o ensino técnico 
pode trabalhar para diminuir a desigualdade? O ensino técnico sozinho, 
realmente contribui com essa dualidade. O segredo está novamente na poli-
tecnia. Ela por si mesma, apesar de presente em poucas escolas, já ajuda 
a diminuir a desigualdade, mas para erradicá-la de vez é necessário ser um 
pouco mais radical. Com um tipo de escola unificada e despretensiosa, com 
isso busca-se afirmar uma escola que ofereça ensino politécnico para todos, 
e que seja um mesmo tipo de instituição para todos os jovens, do mais rico 
ao mais pobre, e que não tenha determinações para o futuro profissional 
destes, deixando-os livres para escolher o que e como querem trabalhar no 
futuro. Assim, com todos experimentando a teoria e a prática, não haverá 
diferenciação entre as duas e elas serão percebidas como sempre deveriam 
ter sido, não como opostos, mas sim como complementares.
Palavras-chave: Educação Profissional, Formação Humana, Formação para 
o Trabalho
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PERCURSOS E PERCALÇOS DE UNIVERSITÁRIAS QUE 
TRABALHAM DURANTE O DIA E ESTUDAM À NOITE

Ana Maria de Jesus Silva1 | Hugo de Melo-Rodrigues2 
Cicera Sineide Dantas Rodrigues3

Resumo: Trabalhar e estudar, se constitui uma realidade para a maioria 
dos estudantes noturnos. Destaca-se neste estudo o caso de estudantes 
mulheres que enfrentam desafios para conciliar trabalho e estudo. A finali-
dade desta pesquisa é refletir sobre os principais desafios das estudantes 
do Curso de Pedagogia da Universidade Regional do Cariri - URCA que tra-
balham durante o dia e estudam à noite. A metodologia orientou-se pela 
abordagem qualitativa, com a utilização de questionário de identificação e 
perguntas semiestruturadas sobre a realidade de ser trabalhadora e estu-
dante ao mesmo tempo. O estudo contou com a participação voluntária de 
alunas do Curso de Pedagogia da URCA. Neste contexto, foi possível perce-
ber que o principal desafio enfrentado pelas participantes da pesquisa é a 
falta de tempo para conciliar trabalho e formação acadêmica. Evidencia-se a 
necessidade de um diálogo reflexivo entre, professores e alunas na busca de 
alternativas para compreender e possibilitar um ensino flexível e ao mesmo 
tempo qualitativo, que promova a permanência destas mulheres no Ensino 
Superior.
Palavras-chave: Trabalho, Educação, Universidade.
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Introdução

A necessidade de conciliar o trabalho diurno com o estudo acadêmico 
noturno configura-se como uma realidade comum a maioria dos estu-
dantes noturnos, principalmente, no caso de estudantes mulheres que 

enfrentam muitos outros desafios para conciliar o trabalho e o estudo, com 
significativos entraves para concluir a formação inicial.

Esta pesquisa parte da concepção de que a atividade econômica ofe-
rece as mulheres à oportunidade de ingressarem no mercado de trabalho, 
ao mesmo tempo em que cumpre o papel de inseri-las no ambiente social. 
Por outro lado, a possibilidade de cursar o ensino superior, proporciona-lhes 
uma melhor qualidade de vida, interferindo na autoestima, no desejo de uma 
formação continuada, e de melhor adequação ao mercado de trabalho com 
possibilidades de melhoria salarial.

Para compreender a premissa anterior, utilizamos como principais refe-
renciais teóricos Saviani (2007) e Enguita (1993). Estes autores entendem 
que a discussão em torno da temática trabalho e educação suscita a refle-
xão de que estes termos têm acompanhado toda a existência humana. Para 
Saviani (2007, pp. 152-153) “trabalho e educação são atividades especifi-
camente humanas. Isso significa que, rigorosamente falando, apenas o ser 
humano trabalha e educa”.

Com base nas categorias expostas, a finalidade desta pesquisa é refle-
tir sobre os principais desafios de estudantes do Curso de Pedagogia da 
Universidade Regional do Cariri-URCA que trabalham durante o dia e estu-
dam à noite.

Assim, buscamos analisar algumas questões relacionadas ao trabalho 
e a educação e o reflexo dessa relação no processo de aprendizagem de 
mulheres, estudantes acadêmicas, que buscam conciliar momentos funda-
mentais para a vida humana.

É importante destacar que a maioria das mulheres participantes da pes-
quisa possui uma tripla jornada de trabalho, constituindo-se de atividade 
laboral desenvolvida em sua casa, na Universidade e no mercado de trabalho.

Entre os pontos levantados na realização da pesquisa, destacamos: Os 
desafios em relação à formação universitária, a relação professor univer-
sitário e estudantes do período da noite que trabalham durante o dia, e os 
percursos e percalços na formação acadêmica dessas mulheres.
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De fato, diante da realidade de estudantes universitárias que trabalham 
durante o dia e estudam à noite, é importante pensarmos como ocorre o 
processo de aprendizagem e a relação professor e aluno, compreendendo 
como a gestão acadêmica e os professores universitários, podem propor-
cionar um maior diálogo com essas estudantes, ao ponto que possam 
favorecer a conciliação entre trabalho e formação acadêmica.

Metodologia

No processo metodológico utilizou-se uma abordagem fundamen-
talmente qualitativa, compreendendo que “qualitativa é a pesquisa que 
- predominantemente - pondera [...] analisa e interpreta dados relativos à 
natureza dos fenômenos, sem que os aspectos quantitativos sejam a sua 
preocupação precípua [...] sintetizando: qualitativa é denominação dada à 
pesquisa que se vale da razão discursiva [...] (RODRIGUES, 2007, p. 38-39). 
Neste aspecto, a participação dessas mulheres trabalhadoras e estudantes 
noturnas nesta pesquisa, ajuda a compreender o fenômeno trabalho e edu-
cação, pela experiência de quem vivencía cotidianamente esta realidade.

Houve a utilização de questionário de identificação e perguntas semies-
truturadas, abordando os desafios das estudantes para trabalhar e estudar. 
Assim, apresentamos um recorte da pesquisa realizada em que participaram 
nove mulheres estudantes do Curso de Pedagogia da Universidade Regional 
do Cariri - URCA, Campus Pimenta, que trabalham durante o dia e estudam 
à noite. Os questionários foram entregues de forma aleatória no curso de 
Pedagogia à noite. O estudo teve a adesão voluntária de nove estudantes do 
primeiro ao nono semestre.

Entre as questões levantadas, procurou-se saber: Como as estudantes 
avaliam a relação ‘trabalho e estudo’ em termos de resultados na aprendiza-
gem; Como se sentem diante da situação de trabalhar e estudar e quais as 
implicações nesta relação; Como os professores do curso têm contribuído 
com a vida acadêmica de quem trabalha; e Qual o principal desafio as estu-
dantes trabalhadoras enfrentam em relação à formação universitária.

Para o processo de identificação das participantes, utilizou-se a expres-
são ESTUDANTE, seguida pelas letras do alfabeto e o ano em que a pesquisa 
foi realizada. É importante destacar, que todas as participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em que compreen-
deram a temática, os objetivos e a forma de desenvolvimento da pesquisa. 
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Elas ficaram conscientes da participação delas nesse processo e concor-
daram em participar da referida pesquisa, dando o consentimento livre e 
esclarecido.

Desenvolvimento

Trabalho e educação são categorias consideradas como fundamentos 
ontológicos e históricos, logo, tanto o trabalho, quanto a educação são ati-
vidades particularmente humanas, ou seja, apenas o homem é capaz de 
desenvolvê-las. Sendo assim, essas atividades são consideradas atributos 
do próprio homem, mesmo que seja acidentalmente, pois para que o ser 
humano garanta sua sobrevivência ele precisa agir sobre a natureza para 
garantir sua própria existência (SAVIANI, 2007).

Desse modo, sabemos que o que distingue os homens dos demais ani-
mais é o trabalho. Para Saviani “[...] diferentemente dos animais, que se 
adaptam à natureza, os homens têm de adaptar a natureza a si. Agindo 
sobre ela e transformando-a, os homens ajustam a natureza às suas neces-
sidades” (SAVIANI, 2007, p. 154).

Como se observa, o trabalho é considerado como essência humana. Fica 
claro, então, que ‘ninguém pode viver sem trabalhar’. Por sua vez, a educação 
é idealizada como ‘produção de saber’. Na relação entre trabalho e educa-
ção evidencia-se que o homem é capaz de se desenvolver socialmente e 
culturalmente mediante o trabalho, que ocorre por meio da transformação 
da natureza. É pelo trabalho que ele vai construindo ideias, valores, atitu-
des e a multiplicidades de conceitos existentes que constituem o arcabouço 
educacional e cultural da humanidade.

Para Enguita (1993) a concepção de Marx em relação ao trabalho se 
pauta na ideia de que o trabalho é indispensável para a liberdade do homem 
enquanto indivíduo. Na sociedade capitalista, porém, o homem tem sua liber-
dade castrada ao ser obrigado a vender sua força de trabalho para fortalecer 
princípios consumistas deste sistema. De outra forma, em uma concepção 
humana e emancipatória, o trabalho é visto como algo indispensável ao pro-
cesso de educação do indivíduo. No âmbito desta discussão, é importante 
entender que o trabalho é tão fundamental “[...] para a saúde do corpo como 
o alimento o é para sua subsistência, pois as dores que um homem evita 
graças à ociosidade, encontra na doença [...] O trabalho coloca azeite na 
lamparina da vida e o pensamento acende-a” (ENGUITA, 1993, p. 308).
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A relação do trabalho com a emancipação e humanização do ser merece 
reflexão especial, sobretudo, quando se observa que a concepção de traba-
lho na sociedade capitalista caminha na direção contrária a essa perspectiva, 
isto porque o capitalismo impulsiona a desumanização do ser, através da 
exploração da força de trabalho, obscurecendo a vida humana em vez de 
iluminar. Quando se trata das mulheres, essa situação se complica ainda 
mais, pois, ao estarem inseridas em uma realidade em que o machismo 
predomina, elas precisam lutar permanentemente para superar os desafios 
impostos pela sociedade. Para elas, o ingresso no ensino superior é uma 
conquista. Por sua vez, a permanência neste nível de ensino e sua conclusão 
tornam-se obstáculos.

Resultados e discussão

Apresentamos nesta parte do texto recortes das falas das estudantes 
acerca de pontos abordados na pesquisa. Subdividimos em tópicos cor-
respondentes às perguntas que foram elaboradas, seguidas das respostas 
das alunas. Deste modo, enfatizamos a concepção das entrevistadas sobre: 
Trabalho e estudo: implicação no processo de aprendizagem, Relação tra-
balho e estudo, Relação professor e estudante trabalhadora, Principais 
desafios frente à formação universitária.

Trabalho e estudo: implicação no processo de aprendizagem

Tendo em vista as discussões antecedentes, reiteramos que realizamos 
esta pesquisa com o intuito de conhecer as visões de mulheres que são tra-
balhadoras e ao mesmo tempo estudantes do Curso de Pedagogia da URCA. 
Neste sentido, elaboramos perguntas relacionadas ao tema em pauta.

Desta forma, para a questão: “Como você avalia a relação ‘trabalho e 
estudo’ em termos de resultados na aprendizagem?”, destacamos as res-
postas de alunas que disseram: “Não posso me comparar a outros que só 
estudam. Sei que para mim é um pouco complicado, preciso extrair o máximo 
de conteúdo na aula” (ESTUDANTE A, 2019); “A aprendizagem ocorre de 
forma deficiente pelo fato de não haver tempo disponível para dedicar-se 
mais aos estudos” (ESTUDANTE D, 2019).

As alunas ressaltaram a problemática da aprendizagem dos conteúdos 
de ensino, marcada pela escassez do tempo para elas se dedicarem ao que 
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é ensinado na Universidade. Reconhecemos que a fragilidade na apreensão 
dos conteúdos é algo preocupante, pois pode gerar a inacessibilidade ao 
saber científico, passo fundamental para a constituição do ser, sobretudo 
ao se considerar que “[...] dominar os rudimentos das ciências naturais e 
das ciências sociais constituem pré-requisitos para compreender o mundo 
em que se vive, inclusive para entender a própria incorporação pelo trabalho 
dos conhecimentos científicos no âmbito da vida e da sociedade” (SAVIANI, 
2007, p. 160), portanto, o vínculo entre trabalho e educação são fatores 
essenciais para o processo de aprendizagem.

Relação trabalho e estudo

Ao serem indagadas sobre: “Como você se sente diante da situação de 
trabalhar e estudar e quais as implicações nesta relação?”, as estudantes B, 
C, D e E, apresentaram os seguintes depoimentos: “Nunca havia trabalhado 
e estudado ao mesmo tempo. É uma responsabilidade que tento conciliar, 
mas dificulta muito o desempenho nos estudos diante desta realidade” 
(ESTUDANTE B, 2019); “Dificulta muito, mas não é determinante na aprendi-
zagem e no rendimento acadêmico” (ESTUDANDE C, 2019); “É difícil conciliar 
os dois, porque ambos precisam de tempo disponível, para desempenhá-los 
de modo satisfatório” (ESTUDANTE D, 2019); “Me sinto consciente da minha 
situação, o trabalho diminui o tempo dedicado aos estudos, mas é quem 
possibilita que os estudos sejam uma realidade” (ESTUDANTE F, 2019).

As demais participantes, responderam destacando estes mesmos 
aspectos apresentados, com exceção da Estudante (E, 2019), que enfatizou 
“Até o momento não me prejudicou, porém percebo que pode acontecer. A 
vida fica muito corrida e isso pode afetar meu desempenho, com relação em 
estar em dia com os conteúdos”.

Diante das manifestações das estudantes, percebe-se que há muitas 
dificuldades em conciliar trabalho e estudo, mas ao mesmo tempo elas 
compreendem a necessidade de continuarem nesta dupla jornada.

Relação professor e estudante trabalhadora

Sobre a pergunta relacionada aos professores: “Como os professores da 
universidade têm contribuído com a vida acadêmica de quem trabalha?”, 
as estudantes A, B, C e D, responderam o seguinte: “Alguns professores 
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entendem e dão outros tipos de oportunidade para recuperar conteúdo” 
(ESTUDANTE A, 2019); “Penso que não contribuem muito, pois na maioria 
das vezes não temos créditos” (ESTUDANTE B, 2019); “Uns mais compreen-
sivos, outros nem tanto” (ESTUDANTE C, 2019); “É complicado, nem sempre 
os professores consideram as condições em que os alunos se encontram. É 
bastante complicado trabalhar e estudar” (ESTUDANTE D, 2019).

Nas respostas das entrevistadas as suas concepções em relação a 
compreensão dos professores pelo fato de serem mulheres que trabalham 
durante o dia e estudam à noite, percebe-se que há uma necessidade de um 
diálogo mais efetivo considerando esta realidade da maioria das mulheres 
que frequentam este curso.

Principais desafios frente à formação universitária

Sobre a pergunta: “Qual o principal desafio em relação à formação univer-
sitária?” as referidas estudantes (A, B, C e F) disseram que o maior desafio se 
constitui em conciliar trabalho e vida acadêmica: “Conciliar, trabalho, estudo 
e ser mãe de três crianças” (ESTUDANTE A, 2019); “O principal desafio é 
conciliar o trabalho com a faculdade, e fins de semestre que são conturba-
dos, cheios de coisas para fazer” (ESTUDANTE B, 2019); “Hoje, é conciliar 
trabalho e estudo” (ESTUDANTE C, 2019); “Conciliar o tempo, porque além 
do trabalho e das atividades da universidade, muitos tem atividades de casa, 
marido e filhos” (ESTUDANTE F, 2019).

Os múltiplos papéis assumidos foram enfatizados nos depoimentos das 
entrevistadas. Ser mulher, mãe, estudante e trabalhadora são funções exer-
cidas pela maioria delas. Esta diversidade de atribuições acarreta prejuízos 
no processo de formação universitária. Na verdade,

O trabalho do estudante tanto prejudica seu desempenho em ati-
vidades ligadas ao aprendizado como também reduz seu grau de 
envolvimento com o ambiente acadêmico. É como se pelo fato de 
trabalhar, o jovem deixasse de gozar plenamente sua condição 
de estudante e a experiência do trabalho estivesse deslocada. Os 
estudantes que trabalham jamais constituem a regra (mesmo 
que em termos numéricos sejam maioria), mas são a exceção. É 
o desviante no sentido de estar meio fora - trabalhador - e meio 
dentro da universidade – estudante (CARDOSO e SAMPAIO, S/d, 
p. 2)
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Sem perder de vista o pensamento dos autores citados, percebemos que 
a maioria das estudantes entrevistadas descreveu com ênfase que o maior 
desafio é a conciliação entre trabalho e estudos. No entanto, mesmo diante 
da contradição que é o trabalho e estudo no bojo do sistema capitalista, as 
mulheres trabalhadoras da comunidade universitária, estudantes do curso 
de Pedagogia do primeiro ao nono semestre, estão em busca de sua realiza-
ção profissional e acadêmica.

No questionário respondido pelas alunas universitárias, percebemos que 
o principal desafio é a falta de tempo em relação à formação acadêmica e 
que os professores precisam ter uma maior flexibilidade frente à formação 
inicial delas, no sentido de contribuir para que as estudantes permaneçam e 
concluam o curso universitário com a qualidade necessária.

Para amenizar os efeitos da falta de tempo para a realização dos traba-
lhos acadêmicos, as participantes relataram que buscam fazer as leituras 
necessárias, participar e extrair o máximo de conteúdo das aulas em sala, 
porque não têm como fazerem estas atividades fora do ambiente acadê-
mico e por esta razão, sentem que isso é um grande desafio, dificultando 
a conciliação entre trabalho e estudo, o que, segundo elas, faz com que a 
formação universitária não aconteça de forma proveitosa.

Diante das dificuldades cotidianas que envolvem a vida das mulheres, 
as estudantes afirmaram que não pensam em desistir do curso, mesmo 
perante todo o cansaço físico e mental. Por outro lado, ressaltaram que, algu-
mas vezes, sentem obstáculos no diálogo com os professores, no sentido 
de compreenderem essa realidade de mulheres, trabalhadoras e estudantes 
universitárias.

Entendendo trabalho e estudo como atividades fundamentais, essenciais 
para vida humana, as alunas registraram que se tivessem mais oportunida-
des se dedicariam mais aos estudos, porém é preciso deixar claro que, por 
questões de sobrevivência financeira, algumas se dedicam mais ao trabalho. 
Podemos observar o quanto o trabalho na sociedade capitalista torna-se 
um vilão frente aos estudos universitários.

Considerações finais

Diante dos questionamentos levantados em relação à temática em evi-
dência, consideramos importante destacar a necessidade de um diálogo 
reflexivo entre professores e alunos para uma melhor compreensão dessa 
realidade de quem precisa trabalhar e estudar.
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Analisamos que as mulheres trabalhadoras e universitárias tentam con-
ciliar trabalho e estudo. Percebemos as dificuldades que elas enfrentam 
cotidianamente, recorrendo algumas vezes aos finais de semana e madru-
gadas para buscar adequar-se as demandas da Universidade.

A conciliação entre trabalho e educação dessas estudantes, ocorre diante 
de uma perspectiva de um futuro melhor, em busca de uma estabilidade 
financeira, além da vontade de vencer os obstáculos da vida. No entanto, 
trabalhar e estudar ao mesmo tempo, para essas mulheres estudantes do 
curso de pedagogia é um grande desafio, se constituindo em uma luta pela 
sobrevivência.

Para a realização desta pesquisa, agradecemos a Prof.ª Dra. Cicera 
Sineide Dantas Rodrigues disciplina, professora que ministrou o “Seminário 
temático III” no Curso de Pedagogia da URCA, sobre a temática: Leitura e 
formação docente, que despertou o interesse pelas narrativas de história de 
vida, como ferramenta de transformação social.
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Manuella Alessandra Aleixo Costa1 | Thiago Paulo da Silva2

Resumo: O estudo de cenários tem-se mostrado cada vez mais relevante 
na formulação estratégica das organizações, e na área educacional não é 
diferente. O presente estudo se caracteriza como um levantamento explo-
ratório descritivo com abordagem qualitativa. Tem como propósito central 
identificar as estratégias adotadas no cenário de fusões e aquisições no 
ensino superior, bem como entender as dimensões de recursos de utiliza-
ção mais prováveis pelas IES frente ao cenário prospectado. Para coleta de 
dados foi utilizado uma entrevista semiestruturada, no qual os responden-
tes foram diretores, com ampla experiência no mercado Educacional, bem 
como no mercado de Fusão & Aquisição. O estudo demonstra que apesar de 
uma diminuição na expansão da Educação Superior, ela continua em cres-
cimento contínuo, mesmo que a passos pequenos. Neste contexto deve ter 
as percepções acerca das singularidades do Mercado Educacional brasileiro 
que estabelece o cenário de fusões e aquisições dimensionado não apenas 
a partir da confiança na economia, mas a partir de objetivos governamentais 
que indiferente ao crescimento ou não da economia.
Palavras-chave: Fusões e Aquisições, Cenários Prospectivos, Educação 
Superior.
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Introdução

Como reflexo de estratégias globalizadas de busca pelo crescimento 
econômico-social e obter-se a confiança de mercados e investidores 
diversos, a conjuntura atual do ensino superior na América Latina tem 

evidenciado o surgimento de novos atores e um aumento significativo de 
Instituições de Ensino Superior das mais variadas, compondo quadro bas-
tante heterogêneo. No Brasil, observa-se um aumento ainda mais expressivo 
de Instituições de Ensino Superior (IES) e de alunos matriculados. Esses 
dados são revelados anualmente pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira a partir da divulgação dos índi-
ces da Educação Superior e disponibilizados permanentemente no sistema 
e-MEC, plataforma esta que permite conhecer os principais dados públicos 
das IES públicas e privadas, bem como dos seus cursos de graduação e 
pós-graduação do Sistema Federal de Ensino. Os dados do Cadastro e-MEC 
devem guardar conformidade com os atos autorizativos das instituições 
e cursos de educação superior, editados com base nos processos regula-
tórios competentes, estabelecidos especialmente pela Portaria Normativa 
MEC nº 40/2007 e Decreto nº 5.773/2006. De acordo com o e – MEC o 
número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica 
e Localização (Capital e Interior), segundo a Unidade da Federação e a 
Categoria Administrativa possui no total de 2.069 instituições privadas no 
Brasil com o total número de alunos matriculados de 6.075.152 alunos. Há 
que se destacar que esse cenário se estabeleceu em um curto espaço de 
tempo e foi impulsionado pelo investimento de poucos grupos educacionais 
que, a partir de fusões e aquisições, tornaram singular o mercado educa-
cional brasileiro. De acordo com dados da FGV/MEC a pujança do ensino 
superior no Brasil, em apenas uma década (2007-2017) a educação privada 
passou com mais de 6 milhões de alunos, tem três em cada quatro alunos 
de graduação. Em 2017, a matrícula na rede pública cresceu 2,8% e a matrí-
cula na rede privada volta a crescer (3,0%) após a queda registrada em 2016, 
sendo que centros universitários e universidades que são o mais significa-
tivo alvo de fusões e aquisições foram em boa parte responsáveis por esse 
crescimento atípico.
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Assim, tendo como norte esse contexto educacional brasileiro, o presente 
trabalho tem como pergunta de partida: Quais as estratégias adotadas no 
cenário de fusões e aquisições no ensino superior? Contudo o objetivo geral 
é de identificar as estratégias adotadas no cenário de fusões e aquisições 
no ensino superior, bem como a definição dos seguintes objetivos especí-
ficos: (1) avaliar as fusões e aquisições realizadas no Brasil: (2) entender 
as dimensões de recursos de utilização mais prováveis pelas IES frente ao 
cenário prospectado. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo tendo 
como base as perspectivas de Minayo e Sanches (1993). Para que os obje-
tivos dessa pesquisa fossem atendidos, realizou-se uma metodologia de 
abordagem qualitativa e exploratória, tendo sido entrevistados quatro gesto-
res no período de 06 de dezembro até 10 de janeiro de 2017 em dois grandes 
grupos educacionais brasileiros.

Metodologia

O presente estudo se caracteriza como um levantamento exploratório 
descritivo com abordagem qualitativa, uma vez que o propósito é identificar 
as estratégias adotadas no cenário de fusões e aquisições no ensino supe-
rior. Segundo Minayo e Sanches (1993), a investigação qualitativa trabalha 
com valores, crenças, representações, hábitos, atitudes, opiniões, procurando 
aprofundar-se na complexidade dos fenômenos. De modo geral, se preo-
cupa em esclarecer como o homem compreende, interpreta e se relaciona 
com o mundo vegetal. Para a realização desta investigação foi utilizada a 
técnica do Discurso do Sujeito Coletivo-DSC (Lefèvre e Lefèvre, 2000) que é 
uma proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza 
verbal, obtidos de depoimentos e entrevistas. Esta técnica consiste em sele-
cionar, de cada resposta individual a uma questão, as Expressões-Chave, 
que são trechos mais significativos destas respostas. A essas Expressões 
Chaves correspondem Idéias Centrais que são a síntese do conteúdo dis-
cursivo manifestado nas Expressões Chave.
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De acordo com Vergara (2004) uma investigação exploratória é reali-
zada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 
Andrade (2001) complementa dizendo que esta configura-se como a fase 
preliminar, que busca proporcionar maiores informações sobre o assunto 
que vai se investigar. O estudo foi realizado em dois grupos educacionais de 
ensino superior que trabalham com objetivo de contribuir com a formação e 
preparação de profissionais para o mercado de trabalho, facilitando, dessa 
forma, o processo de inclusão social de seus egressos e participando do 
desenvolvimento estadual. A atividade educacional é promovida com vistas 
ao pleno desenvolvimento humano, seu preparo para o exercício da cida-
dania e sua qualificação para o trabalho. O trabalho foi realizado a partir 
das informações fornecidas por 04 diretores de dois grupos educacionais 
no período de 04 de março até 15 de março de 2019.O instrumento utili-
zado para coleta de dados foi uma entrevista semiestruturada e se tratando 
da entrevista semiestruturada, atenção tem sido dada à formulação de per-
guntas que seriam básicas para o tema a ser investigado (TRIVINOS, 1987; 
MANZINI, 2003). O estudo proposto constará dos seguintes instrumentos 
para a coleta de dados será a entrevista. A pesquisa foi dividida em dois gru-
pos, grupo A são as duas primeiras respostas e grupo B a terceira e quarta 
resposta.

Desenvolvimento

No século XX, houve a fusão de algumas Faculdades isoladas, sendo 
criadas as primeiras Universidades brasileiras: em 1.909 a Universidade da 
Amazônia- Manaus, em 1.912, a Universidade Federal do Paraná- Curitiba e 
em 1.920 a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com recursos humanos 
próprios gerados pelas Faculdades e Universidades implantadas no país, 
foram sendo criadas novas faculdades e institutos tecnológicos e de pes-
quisa em todo o território nacional. O Censo, conforme dispõe o Decreto nº 
6.425, de 4 de abril de 2008, e a Portaria nº 794, de 23 de agosto de 2013, 
é realizado anualmente pelo Inep em um amplo regime de colaboração, 
cuja declaração obrigatória ocorre mediante uma coleta de dados descen-
tralizada, englobando estabelecimentos públicos e privados de educação 
superior, assegurando-lhes o sigilo e a proteção de dados pessoais, sendo 
operacionalizado mediante sistema eletrônico de informações de acordo 
com o ( INEP,2013). Percebe-se no quadro abaixo.
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QUADRO 1- Evolução do Número de Instituições de Educação Superior, por Categoria 
Administrativa – Brasil – 2010-2013

ANO TOTAL CATEGORIA ADMINISTRATIVA

Federal Estadual Municipal Privada

2010 2.378 99 108 71 2100

2011 2.365 103 110 71 2081

2012 2.416 103 116 85 2112

2013 2.391 106 119 76 2090

Fonte: Censo da Educação Superior. Inep/Deed

No ano de 2013, 2.391 instituições participaram do Censo. De acordo 
com o quadro 1, percebe-se uma pequena redução nas instituições das 
categorias administrativas municipal (de 85, em 2012, para 76, em 2013) 
e privada (de 2.100, em 2010, para 2.081, em 2011, e de 2.112, em 2012, 
para 2.090, em 2013) conforme, (INEP,2013). Já para a análise do número de 
Graduação Presenciais, por Organização Acadêmica e Localização (Capital 
e Interior), segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa.

FIGURA 1- Número de Graduação presenciais

Fonte: Censo da Educação Superior 2017

A rede pública tem pouco mais de 160 mil alunos. Com uma participação 
de 51,7%, os governos estaduais dividem com a união (46,7%) o atendi-
mento desses alunos. Diferente da rede privada, na rede pública, a maior 
parte dos alunos estuda em cursos presenciais. Esta expansão foi propi-
ciada pela Constituição de 1988, que abriu o ensino à Iniciativa Privada, 
cujas normas gerais foram definidas na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino 
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nacional - LDB (Lei 9394 de 1996), mudando a concepção da educação no 
país e implantando a legislação de Avaliação, Regulação e Supervisão do 
Ensino que apareceram no século XXI. ( CONSTITUIÇÃO,1988). Diante deste 
cenário a educação vem numa vertente de crescimento inclusive no interior 
dos estados brasileiros.

Cenários prospectivos

Em 1957, Gaston Berger propôs a utilização do termo,com a finalidade de 
expor o imperativo de uma atitude norteada para o futuro. Estepensamento 
fica claro quando se lê que:

A atitude prospectiva significa olhar longe, preocupar-se com o 
longo prazo; olhar amplamente, tomando cuidado com as intera-
ções; olhar fundo, até encontrar osfatores e tendências que são 
realmente importantes; arriscar, porque as visões dehorizontes 
distantes podem fazer mudar nossos planos de longo prazo; e 
levar em conta o gênero humano, grande agente capaz de modi-
ficar o futuro (BERGER apud MARCIAL; GRUMBACH, 2002, p. 28).

Segundo Schwartz (2006) cenários são uma ferramenta para nos ajudar 
a adotar uma visão de longo prazo em um mundo de grande incerteza e 
complexidade. Os cenários são prerrogativas de análise do futuro ou seja 
essa construção possibilita que alguns fatores podem alterar no futuro.
Salienta-se que, para (Godet, 2000), (Macial&Grumback, 2002), (Schwartz, 
2006) prospectar cenários, não se trata de prever o futuro, mas compreender, 
projetar e experimentar diversos caminhos, no intuito de traçar estraté-
gias e se preparar para enfrentá-las em ambientes turbulentos e incertos, 
conseguindo antecipar tempos difíceis e aproveitar as oportunidades des-
perdiçadas por empresas desprevenidas.Cenários não são predições sobre 
o que irá acontecer, mas descrições, com base emhipóteses plausíveis, do 
que poderá acontecer (OLIVEIRA, 2008). Entende-se que através do planeja-
mento se pode organizar ou até prevê o cenário.

F&A na Instituição de Ensino Superior

Segundo Camargos e Barbosa (2003), os processos de Fusões & 
Aquisições constituem uma maneira rápida de uma firma crescer, entrar em 
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mercados, defender-se de aquisições indesejadas, aproveitar oportunidades 
de investimento, ou até mesmo de alguns participantes desses processos 
lucrarem às expensas de outros.

De acordo com a CM consultoria o ingresso do capital estrangeiro no 
ensino superior atingiu seu auge no início de 2010, quando o Fundo Advent 
comprou parte da Kroton, que por sua vez adquiriu parte do Grupo IUNI e 
planejam para os próximos anos a ampliação do market-share do grupo. 
Também em 2010, houve a maior negociação desde 2007, quando o grupo 
britânico PEARSON adquiriu o grupo SEB – Sistema Educacional Brasileiro. 
Uma transação de R$ R$ 900.000.000, em torno de 22% de todo valor nego-
ciado até 1ºS2011. Em continuidade ao seu processo de expansão, a Kroton 
Educacional adquire em maio/2012 duas importantes instituições de ensino 
(Unirondon e Uniasselvi), investindo R$ 532 milhões para ampliação em mais 
91,6 mil alunos à sua base de matrículas. Diante desta inquietação busca-se 
identificar as estratégias adotadas no cenário de fusões e aquisições nas 
Instituições de ensino superior no Brasil. Alguns tipos de fusõesesclarecem 
o perfil e tipo de negócios explorados como, as fusões são divididas em três 
categorias: conglomeradas, verticais (financeiras) e horizontais (estratégi-
cas). Categorias diferenciáveis e distintas, mas que denotam razões pelas 
quais as empresas resolvem se fundir, ou seja, expressam os motivos pelos 
quais duas empresas podem valer mais juntas do que separadas (BREALEY 
E MYERS, 2006). Para Grinblatt e Titman (2005), as fusões conglomeradas 
são motivadas principalmente por sinergias financeiras, que afetam direta-
mente a redução do custo de capital.

Acontece quando duas empresas desejam se fundir para aumentar sua 
fatia de mercado sem a preocupação com a parte operacional da empresa. 
As fusões verticais são aquela realizada entre empresas de diferentes está-
gios de produção. Assim, o comprador expande suas atividades em direção 
ao fornecedor de matérias-primas ou em direção a seu cliente.(ANDRIETTA, 
2006). Para Grinblatt e Titman (2005) as fusões estratégicas (horizontais) na 
atualidade possuem papel dominante sobre as demais modalidades e geram 
sinergias operacionais que garantem um desempenho melhor. Segundo 
Weston et al. (1990), a fusão horizontal resulta em uma alta concentração de 
empresas em vários setores da economia, em que era possível a realização 
de economias de escala. Sendo assim as instituições se fundem no mesmo 
tipo de negócio, competindo uma com a outra. De acordo com o relatório de 
fusões e aquisições de 2018 da KPMG Corporate finance o ranking setorial 
de transações:
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FIGURA 2: RANKING SETORIAL DE TRANSAÇÕES

Fonte: KPMG 2018

Percebe-se que a educação permanece em sexto lugar no quesito tran-
sações nacionais. Precisa - se entender como essas operações e transações 
ocorrem ou por qual tipo de fusões. Pois crescer estrategicamente por fusão 
significa unir duas empresas na mesma linha de negócios, ramos idênticos. 
No período do ano de 2016 uma notícia revolucionou o cenário educacional 
de acordo com a revista exame, a Kroton, maior empresa de educação supe-
rior privada do país, anunciou em Julho a compra Estácio, segunda maior do 
setor. (EXAME,2016). A Ser Educacional considera que uma eventual fusão 
com a Estácio resultaria em pequenos remédios a serem aplicados pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica sejam efetivos e que resul-
tem na possibilidade de desconcentração”, disse a fonte sobre o anúncio do 
negócio avaliado em 5,5 bilhões de reais e que vai unir a primeira e a segunda 
maiores empresas de educação superior privada do país.(CADE 2016). 

De acordo com o jornal JC de Recife, 2016:

“ A empresa informou que fez um levantamento e identificou 
poucas cidades em que sua operação se sobrepõe à da Estácio... 
Segundo a Ser em apresentação a analistas, a combinação de 
duas empresas resultaria na maior companhia de ensino supe-
rior presencial do Brasil, com mais de 570 mil alunos nessa 
modalidade de ensino. A Kroton, que lidera o mercado de ensino 
superior brasileiro, tem a maior força no ensino a distância” ( 
JCONLINE,2016).

As fusões, como forma de estratégia de integração vertical ou horizontal, 
têm sido muito utilizadas para as empresas se adaptarem a esse ambiente, 
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na medida em que essas ações 2 podem gerar diversos tipos de sinergias 
entre outros fatores benéficos à organização (Wright, Kroll&Parnell, 2000).

Resultados e Discussão

Sobre a primeira pergunta aos pesquisados: Quais as estratégias utili-
zadas pela Instituição para promover a aquisição? No discurso do sujeito 
coletivo assim ouvimos:

“Utilizamos de uma boa equipe que analisa o mercado acadê-
mico de todo Brasil . [... faz-se uma varredura nas instituições que 
estão decretando falência nas cidades que queremos atuar...].[...
as atividades práticas em gestão são aplicadas aqui no grupo é 
de que só avançamos no mercado educacional se for para ficar 
durante anos, os acionistas estão preocupados também com a 
antiga imagem da instituição , é claro que o financeiro é o que 
chama mais atenção na hora da aquisição].[...Para as aquisições 
é analisado a priori o cenário educacional e as perspectivas de 
sustentabilidade da região de inserção pretendida e, só então são 
analisados os elementos que compõem o cenário da IES a ser 
adquirida: número de alunos, número de cursos, conceitos junto 
ao MEC, IGC e CPCs, infraestrutura e situação financeira].”[...nosso 
grupo adota estratégias diferentes para fusão e para a aquisição. 
No caso das fusões são analisados dados financeiros atuais da 
instituição, verificando em que nível podemos somar e obter uma 
fatia substancial do mercado em médio e longo prazo...].

Em relação à ideia central “ estratégica” foi evidenciada no discurso 
abaixo:

“ ...utilizamos as práticas estratégias basicamente pensando no 
financeiro das faculdades...”

Percebem-se diferentes perspectivas na análise das respostas, a pri-
meira quase não mostrou qual de fato era a estratégia adotada, porém a 
resposta da segunda deixa claro que se feito um estudo de análise de mer-
cado. O terceiro e a quarta resposta estão mais agressivas para o mercado 
educacional, as mesmas estão preocupadas com a imagem da instituição 
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comprada. Pensando estrategicamente Para Grinblatt e Titman (2005) as 
fusões estratégicas (horizontais) na atualidade possuem papel dominante 
sobre as demais modalidades e geram sinergias operacionais que garantem 
um desempenho melhor. Segundo Camargos e Barbosa (2003), os proces-
sos de Fusões & Aquisições constituem uma maneira rápida de uma firma 
crescer, entrar em mercados, defender-se de aquisições indesejadas, apro-
veitar oportunidades de investimento, ou até mesmo de alguns participantes 
desses processos lucrarem a expensas de outros. Sobre a segunda pergunta 
aos pesquisados: Qual a perspectiva de um cenário de fusões e aquisições 
para 2026? No discurso do sujeito coletivo assim ouvimos:

“ Sim, [ sim, acredito que de maneira geral a educação passará por 
transformações pedagógicas e tecnológicas e o gestor que não 
estiver preparado para estas mudanças sofrerá para continuar 
no mercado....],[...bem, é uma visão que o grupo já se preocupa 
devido as tendências mercadológicas na área da tecnologia, 
como por exemplo o EAD ser totalmente difundido e reconhecido 
no mundo corporativo. Temos a convicção que os objetivos do 
PNE - Plano Nacional de Educação de inserir 30% da população 
com idade entre 18 e 24 anos no Ensino Superior não serão atin-
gidos até 2024 como prevê a Lei que criou esse norte do poder 
público. Assim, dada a evolução do mercado educacional mesmo 
em época de crise econômica, o cenário de 2026 continuará 
sendo preponderante para a aquisição de IES de pequeno porte 
que possuem entre 1.000 e 2.000 alunos, pois estas constituem 
cerca de 60% do mercado educacional. Logo, os grandes grupos 
estão de olho nessa fatia do mercado que levará mais de uma 
década para ser em boa parte adquirida. Além disso, mesmo na 
crise continuamos tendo crescimento nesse sentido...já tivemos 
outros momentos de crise semelhante a este e já foram esqueci-
dos...]” . “ [... a briga pelo mercado será grande onde as estratégias 
terão que ser renovadas e atualizadas com esta transforma-
ção em que vivemos, acredito que estaremos preparados para 
adquirir mais qualidade, preparação técnica e adquirir liderança 
estratégica para um mercado volátil...]”. “[ ... as perspectivas são 
as melhores possíveis , acredito que nosso mercado é dinâmico 
e interativo onde nossos métodos de gestão terão que ser adap-
tados de acordo com as mudanças do mercado, somos fortes e 
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seremos mais fortes ainda ou seja faremos o que for preciso para 
conquistar mais e mais a fatia de mercado educacional...]”.

Em relação à ideia central “ sob a perspectiva do cenário para 2019” foi 
evidenciada no discurso abaixo:

“ sim, a preocupação é geral entre as duas instituições onde 
percebe-se a preocupação com a evolução tecnológica e as 
tendências do futuro, embora as perspectivas são sempre as 
melhores, ousadas também...”

Percebe-se que a maioria concorda em o futuro será cada vez mais 
competitivo e que as estratégias terão que ser reformuladas prevendo as 
possibilidades e que a tecnologia será transformadora neste processo edu-
cacional. Esse fato, permite a proximidade da gestão entre instituições, 
colaborando para a similaridade nas tomadas decisórias, e técnicas de ges-
tão utilizadas por elas. Da mesma forma, há que se ressaltar uma percepção 
dos gestores de crescimento no setor, mesmo em meio à crise que assola o 
país desde 2014. Essa percepção advém, como bem citou um dos gestores, 
da experiência já instituída em anos anteriores como entre 2008 e 2010. É 
possível, inclusive, perceber um quadro muito parecido com o ocorrido em 
anos anteriores, considerando os dados de queda das vagas do FIES e o 
consequente aumento da inadimplência. De um lado a queda do FIES:
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Sobre a terceira pergunta aos pesquisados: Quais as práticas utilizadas 
para conseguir uma melhor pontuação para o CI - Conceito Institucional, 
IGC – Índice Geral de Cursos e ENADE – Exame Nacional de desempe-
nho de estudante? Existe algum outro parâmetro de qualidade que o curso 
busca alcançar? No discurso do sujeito coletivo assim ouvimos:

“[...esta foi a primeira turma a fazer ENADE e ainda estamos 
adotando algumas práticas de melhorias para o curso...]”. “[....a 
cada semestre utiliza-se práticas inovadoras entre os docentes, 
metodologias diferenciadas para um melhor aprendizado e com 
isso espera-se um bom resultado.]” “[...as metas de desempenho 
da instituição são focadas nos indicadores mensurados pelos 
órgãos governamentais que norteiam e comparam a qualifica-
ção entre todas as outras instituições de ensino.]”. “[...na verdade 
a gente trabalha, se pensar numa avaliação mais formal mesmo, 
do ponto de vista pedagógico, são esses né. Mas eu como te falei 
não existe nada direcionado, na verdade o que a gente fez nessa 
última mudança foi olhar para o aluno que a gente quer formar, as 
competências que esse aluno precisa ter...]”.

Em relação à ideia central “parâmetro da qualidade” foi evidenciado no 
discurso abaixo:

“ Existe uma preocupação em relação aos índices, principalmente 
em relação ao ENADE que é o nosso parâmetro de pontuação 
para o curso...” “... quando a gente fala em competência a gente 
fala de conhecimento, habilidade e atitude e fazer com que esse 
aluno sai daqui, e vá para o ENADE sem maiores dificuldades e a 
gente consiga melhorar através do modelo de ensino que a gente 
está praticando. Em relação ao parâmetro de qualidade a gente 
não deixa de observar também a questão do Guia do Estudante, 
que também é um referencial para gente, e que a gente tem con-
sigo pelo menos uns dois anos as cinco estrelas, e o RUF também 
é um indicador, inclusive institucional, então são indicadores que 
junto com esses outros, eles estão dentro do planejamento estra-
tégico institucional, que a gente precisa observar e trabalhar no 
sentido de melhorar cada vez mais.”
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Para garantir uma expansão de qualidade é importante a avaliação, assim 
conforme Canterle (2008) apud Buarque (2005, p. 56), “não há universidade 
sem avaliação, porque sem ela não há qualidade, e sem qualidade não se 
consegue sucesso pessoal nem capacidade de transformação social”

Considerações Finais

Percebe-se que as percepções acerca das singularidades do Mercado 
Educacional brasileiro que estabelece o cenário de fusões e aquisições 
dimensionado não apenas a partir da confiança na economia, mas a partir 
de objetivos governamentais que indiferente ao crescimento ou não da eco-
nomia, conforme os dados vislumbrados em mais de uma década de grande 
crescimento, não serão alcançados, o que permite inferir que continuará a 
se constituir um número significativo de fusões e aquisições de IES devido a 
lógica de crescimento que advém dos objetivos do PNE – Plano Nacional de 
Educação. É possível verificar também que os atores que compõem a gestão 
dos grandes grupos educacionais possuem uma visão positiva do cenário 
educacional futuro. Tudo a partir dos dados de não estagnação e de um 
crescimento constante, mesmo que em menor escala nos dois últimos anos 
devido à crise econômica vigente. Ressalte-se o quadro semelhante esta-
belecido em anos anteriores. Além das estratégias que são configuradas à 
qualquer negócio, como por exemplo, o número de clientes ativos e pros-
pectados, número de produtos, bem como ativos e passivos, a Educação 
Superior força os grupos educacionais a vislumbrarem o MEC – Ministério 
da Educação e os conceitos por ele emanados às IES como aspectos impor-
tantíssimos na configuração do cenário de fusões e aquisições, afinal o 
atual período demonstra que basta uma nova configuração política e uma 
alteração advinda de uma nova norma regulatória para alterar significativa-
mente todo o contexto educacional privado. Diante do que foram relatadas 
as alterações nas regras de notas de corte do FIES que fizeram o cenário de 
fusões e aquisições diminuir nos últimos dois anos.
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TRANSFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS, JUVENTUDE E 
EDUCAÇÃO SUPERIOR: PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE 

SOFRIMENTO MENTAL

Lara Moreira Giló1 | Cynthia Studart Albuquerque2

Resumo: Este ensaio artigo foi produzindo por meio de pesquisa bibliográ-
fica e documental, e busca discutir as conexões entre a educação superior 
e o processo de sofrimento psíquico dos estudantes no contexto da crise 
estrutural do capital, particularizada na realidade brasileira. Reflete sobre as 
implicações das transformações societárias do sistema capitalista, particu-
larmente, a reestruturação produtiva e as mudanças no mundo do trabalho 
para produção da insegurança social e desesperança no futuro, determinan-
tes para o sofrimento mental dos jovens estudantes em tempos sombrios 
no país. Resistir a esse tempo que aponta para o vazio por meios de refle-
xões críticas se faz urgente para organização do sofrimento, a restauração 
da capacidade de sonhar e o despertar do deseja de mudança.
Palavras chaves: crise capitalista; educação superior; sofrimento psíquico
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Introdução

Esse artigo, elaborado como ensaio crítico a partir de pesquisa biblio-
gráfica e documental, objetivamos problematizar as relações presentes 
entre a educação superior e o processo de sofrimento psíquico dos 

estudantes no contexto da crise capitalista, considerando as particulari-
dades brasileiras. O fenômeno em questão ganha, cada vez mais, espaço 
nos debates na sociedade, nos meios de comunicação e nas instituições 
educacionais, já que os índices de sofrimento psíquico têm aumentado 
gradativamente.

Jovens e adolescentes são um dos segmentos populacionais mais 
afetados conforme informam os dados da Organização Panamericana da 
Saúde (OPAS, 2018)3, pois os transtornos mentais já representam 16% da 
carga global de doenças em pessoas de 10 a 19 anos. No ensino superior, 
os transtornos mentais emergem como um dos principais complicadores 
da vida acadêmica e comparecem como um fenômeno extremamente rele-
vante e desafiador, que deve ser compreendido, desvelado e cuidado pelas 
instituições educacionais (ANDIFES; FONAPRACE, 2014).

O golpe de estado de 2016 e as eleições presidenciais de 2018, eviden-
ciaram um processo de radicalização da política brasileira sem precedentes 
desde o processo de redemocratização, no contexto de uma endêmica crise 
política, econômica e social, por meio de uma serie de pesadas investidas 
das elites econômicas contra os trabalhadores e os setores populares do 
país. A emergência de uma direita populista no cenário nacional que se inte-
gra ao contexto internacional de crescimento do liberalismo reacionário de 
traços fascistas cuja estratégia é a disseminação do ódio, expõe a face hipe-
rautoritária do neoliberalismo atual através de uma política de morte voltada 
àqueles considerados inúteis para o capital. Esses fenômenos intensifi-
caram os processos de medo, sofrimento e desesperança, sobretudo, nas 
juventudes. Muitos se questionam como podemos ser felizes quando tudo 
em nossa volta se destrói? Como encontrarmos a felicidade em tempos tão 
sombrios? Qual a realização teremos na universidade o futuro aponta para 
um caminho que nos leva a lugar nenhum?

3 Conferir em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5779:-
folha-informativa-saude-mental-dos-adolescentes&Itemid=839
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Partimos do suposto de que a crise capitalista brasileira tem intensifi-
cado o sofrimento psíquico, em particular, em jovens da educação superior 
que tem manifestado recorrentes episódios de transtornos mentais das 
mais diversas ordens. Nesse sentido, refletir criticamente e coletivamente 
sobre esses processos e suas determinações e particularidades locais são 
substancialmente necessários para que estratégias de cuidado que res-
pondam às necessidades dos estudantes possam ser construídas como 
trabalho coletivo, amor e criatividade.

Desenvolvimento

Há uma relação determinante entre a produção da vida material e a pro-
dução das formas de consciência de homens e mulheres na sociedade, ou 
seja, as relações sociais objetivas de produção da nossa existência inci-
dem, diretamente, na produção de nossa subjetividade. Desse modo, ao 
buscarmos entendermos a questão da saúde mental na educação superior, 
é preciso refletirmos de onde estamos falando, isto é, em que sociedade 
vivemos.

Nesse sentido, se faz necessário compreendermos as bases do modo 
de produção capitalista que consiste na propriedade privada e nas rela-
ções de exploração e de dominação de uma classe sobre outra visando a 
acumulação. Mas também, é fundamental apreendermos a dinâmica das 
relações sociais capitalistas contemporâneas, a partir da compreensão que 
estas refletem a lógica mercantil na qual estamos inseridos, onde tudo se 
transforma em mercadoria. Assim, as relações sociais forjadas em meio a 
sociedade capitalista são decorrentes da estrutura desse modo de produção 
e de sua dinâmica no processo produtivo que, por sua vez, reflete o contexto 
social, cultural e subjetivo dos indivíduos sociais.

A base das relações de exploração e dominação no capitalismo está 
no trabalho, pois durante o processo de produção o trabalhador gera um 
valor superior aquele que lhe pago, resultando assim, em um excedente, ou 
seja, a mais-valia. Dessa forma, esse valor gerado pela força de trabalho é 
apropriado pelo capitalista, se constituindo a base do seu lucro. Portanto, no 
capitalismo o salário é a materialização da relação entre capital x trabalho.

Numa palavra, do valor criado pela força de trabalho, a parte que 
excede de sua produção/reprodução é apropriada pelo capitalista 
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– a relação capital/trabalho, personalizada na relação capitalista/
proletário, consiste, pois, na expropriação (ou extração, ou extor-
são) do excedente devido ao produtor direto (o trabalhador): é 
nessa relação de exploração que se funda o MPC. (NETTO; BRAZ, 
2012, p. 114 – grifos nossos)

Diante disso, as relações sociais capitalistas pautadas na relação de 
exploração entre as classes que fundam esse modo de produção, e tais rela-
ções são permeadas pelos valores e ideais que reproduzem esse sistema, 
quais sejam: o individualismo, a competitividade, o consumismo, a concor-
rência, entre outros. Entretanto, é através do processo da alienação4, que tem 
origem nas relações de produção, que a ideologia dominante se dissemina 
e consolida esse sistema através da naturalização das relações de explo-
ração e opressão, constitutivas do modo de produção capitalista. Assim, a 
ideologia dominante oculta a realidade social e desestoriciza os fenômenos, 
baseando suas ideias a partir da aparência das coisas no cotidiano.

A lógica mercantil capitalista se expressa de forma mais intensa a partir 
da crise estrutural dos anos 1970 e das transformações societárias decor-
rentes das medidas que buscaram reestabelecer as taxas de lucratividade, 
isto é, movimentos pelos quais o sistema alterou seu padrão de acumulação. 
A acumulação flexível implicou a conjugação de processos tais como a mun-
dialização do capital, o neoliberalismo e a reestruturação produtiva. Nesse 
sentido, as relações de trabalho foram modificadas por meio da ampliação 
das jornadas de trabalho, da polivalência, da expansão do trabalho informal, 
da terceirização, da flexibilização dos direitos trabalhistas e da extrema pre-
carização das condições de vida e trabalho da classe trabalhadora.

A era flexível do capital tem demonstrado seu caráter deleté-
rio para a classe trabalhadora, objetiva e subjetivamente. [...] os 
trabalhadores se veem imersos em um quadro de desemprego 
estrutural que os compromete diretamente, aumentando a 

4 O processo de alienação se estrutura com base na relação de exploração fundante do modo de 
produção capitalista, onde os burgueses se apropriam dos meios de produção e subsistência, cau-
sando assim, a separação entre os meios de trabalho e os produtores. Esse processo resulta no 
estranhamento entre o homem e sua produção, tendo em vista que ele não domina mais todo o 
processo produtivo e agora passa a ocupar o papel de mero extensor da máquina, pois esta passa 
a ter centralidade na produção, portanto, esse movimento que gera a inversão dos valores entre as 
coisas e os homens e impacta na compreensão e reconhecimento do homem enquanto ser social.
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subordinação destes aos ditames do capital. Estamos vivenciando 
a intensificação dos processos de exploração e principalmente 
de alienação [...] agora, sob uma nova roupagem que marca a era 
do capitalismo manipulatório que não apenas aliena, mas cap-
tura a subjetividade do trabalhador – o controle da consciência 
(CAMPOS, 2017, p. 798)

Desse modo, as relações sociais contemporâneas são permeadas 
pela insegurança, a superficialidade, a fragmentação, a fugacidade, a ins-
tabilidade, entre outros. Isso acontece devido as intensas exigências do 
capitalismo que atravessam a esfera da produção e se refletem nas relações 
societárias através da moral, da cultura, da mídia e de perspectivas teóricas. 
Isso quer dizer que o capitalismo “atua no inconsciente e move o desejo, a 
angústia e o medo das pessoas; altera a sensibilidade que é modelada sob 
a lógica do capital, ficando o desejo de alteridade modelizado em função do 
consumo de produtos e da posse de objetos, resultando em relações coisi-
ficadas” (MANCE, 1998, p. 05).

Portanto, o capitalismo não se limita a esfera econômica, mas atra-
vessa também a subjetividade dos indivíduos a partir dos seus valores, dos 
padrões sociais e da maneira como os sujeitos lidam com as estruturas da 
sociedade contemporânea, impactando na construção das subjetividades 
e que podem resultar no desenvolvimento de transtornos mentais. Ou seja, 
“diversos fatores podem colocar em risco a saúde mental dos indivíduos; 
entre eles, rápidas mudanças sociais, condições de trabalho estressantes, 
discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, vio-
lência e violação dos direitos humanos” (OPAS, 2016, p. 10).

Diante disso, ressaltamos a importância de compreendermos que o 
sofrimento psíquico é um fenômeno massivo na sociedade contemporânea, 
expressando-se por meio de:

[...] fenômenos existenciais, fenomenológicos, de cunho interno, 
relacional e dinâmico, que falam da angústia humana, das contra-
dições da estruturação psíquica, do sofrimento (psíquico, afetivo, 
emocional, relacional), que possuem uma significação que vão 
muito além do sintoma [...] se remete necessariamente à noção 
de angústia, que, por sua vez, não implica uma definição, mas, 
antes, uma interrogação das relações do sujeito consigo mesmo 
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e com o mundo, em sua dimensão de real inapreensível e das 
possibilidades e/ou impossibilidades de o sujeito fazer frente ao 
insuportável, sem um anteparo, sem máscaras que dissimulem a 
disjunção, entre o real e a verdade, entre o desejo e o gozo. Assim, 
o sofrimento psíquico grave refere-se, num primeiro momento, à 
noção de um afeto insuportável, que desestabiliza ou desorga-
niza uma maneira básica de ser, de funcionar, em suas múltiplas 
dimensões: individual, familiar, institucional e social, o que o apro-
xima do conceito clássico de psicose (COSTA, 2006, p. 9-10).

Nesse sentido, é a partir das transformações societárias decorridas da 
crise estrutural do capital e das mudanças ocorridas no mundo do traba-
lho, fundamentalmente, que a sociedade contemporânea passa a vivenciar 
diversos outros processos de crise materializadas nos indivíduos: econô-
mica, política, cultural e existencial. Tais crises acontecem, muitas vezes, a 
partir das adversidades cotidianas vivenciadas pelos sujeitos, mas podem 
ser o pontapé inicial para o sofrimento psíquico dos indivíduos. Devido 
às contradições existentes e as frustações geradas por metas ou sonhos 
inalcançáveis, associados aos determinantes sociais já apresentados ante-
riormente, esse processo pode se intensificar quando as vivências coincidem 
com a transição nos estágios que marcam a vida.

Em consequência disso, o debate sobre saúde mental desponta na socie-
dade, resultando na ampliação do conceito de saúde, compreendendo-a não 
mais como ausência de doença ou o bem-estar físico, mas como um pro-
cesso complexo de saúde-doença, em estreita relação com as condições de 
vida e trabalho dos sujeitos sociais. Por conseguinte, a saúde mental con-
siste em “um estado de bem-estar no qual um indivíduo realiza suas próprias 
habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de 
forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade” (OPAS, 
2018, p. 02)

Portanto, o desenvolvimento de patologias psicológicas que, muitas 
vezes, é banalizado, não se refere ao potencial ou dificuldade exclusiva dos 
indivíduos em lidarem com os desafios cotidianos, mas é determinado por 
diversos fatores ambientais, socioeconômicos e também biológicos, ou 
seja, o processo de sofrimento mental ocorre em meio às relações sociais 
capitalistas e o contexto sócio histórico em que os sujeitos estão inseridos.

Nessa perspectiva, o movimento do capital incide, diretamente, na cons-
trução da subjetividade dos indivíduos, em que os sujeitos sociais agora 
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estão inseridos em relações cada vez mais líquidas, superficiais e efêmeras. 
Os impactos da flexibilização do capital não se limitam a esfera da produção, 
mas perpassam pelo aprofundamento das expressões da questão social, 
que tem seu enfrentamento realizado pelo Estado de forma cada vez mais 
focalizada e fragmentada.

É nesse contexto que as instituições de ensino superior adentram no 
debate, já que boa parte dos jovens estão neste espaço educacional e, mui-
tas vezes, a política de educação se torna o elo mais acessível aos jovens 
do que as demais políticas, principalmente, se comparado com a política de 
saúde mental, que ainda hoje traz consigo diversos estigmas e preconceitos. 
Portanto, o ambiente escolar se torna estratégico em relação aos cuidados 
com a juventude, compreendendo que é nesse espaço que os sujeitos pas-
sam boa parte da vida, considerando desde a educação infantil até o ensino 
superior.

Contudo, é importante considerar que o processo de sofrimento mental 
no âmbito educacional traz implicações para a vida dos sujeitos, principal-
mente, no ambiente universitário, pois para a juventude é ao mesmo tempo 
um espaço de possibilidades e investimento como de pressão e tensio-
namentos. Tais desafios, articulado a outros fenômenos estressores da 
sociedade capitalista, podem desencadear sofrimento psíquico, afetando 
diretamente na relação de ensino-aprendizagem.

A conjuntura brasileira tem se apresentado como um importante fator 
de risco à saúde mental, sobretudo aos mais jovens que não carregam na 
memória a experiência de dias piores e a possibilidade de sua superação. A 
tendência mundial ao adoecimento psíquico conformada pelas determina-
ções estruturais do capitalismo contemporâneo somada à particularidade 
do experiência brasileira devastadora como a atual, tem adensado a amplia-
ção sem precedentes de sofrimento psíquico nos jovens pois vivemos num 
contexto que não proporciona esperança e crença em dias melhores; que 
produz o cerceamento do pensar sobre o futuro; que sataniza a política, 
limitando a possibilidade de mudança e conduz ao conformismo e ao imo-
bilismo; que impõe políticas autoritárias conduzidas por uma minoria que 
não representa a classe trabalhadora.

Portanto, o debate sobre a saúde mental na educação se mostra um 
complexo desafiador, tendo em vista a necessidade de compreendermos os 
determinantes e os fatores de risco à saúde mental, assim como os diver-
sos reflexos desse processo na trajetória acadêmica dos estudantes e as 
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possíveis formas de enfrentamento que podem ser realizadas pelas institui-
ções de ensino. Numa compreensão mais ampla, o direito à educação não 
se resume ao âmbito do ensino, mas se relaciona também com as condi-
ções de acesso e permanência dos estudantes nas instituições de ensino, 
garantindo a qualidade nos processos de ensino-aprendizagem.

Resultados e discussão

Na tentativa de compreender a juventude em sua relação com o sofri-
mento mental é preciso superar a visão estigmatizada desta relação como 
algo natural, isto é, de que a presença de alguns transtornos psicológicos na 
vida dos jovens são algo próprio dessa “fase da vida” e fazem parte do pro-
cesso de amadurecimento. Esse ponto de vista é algo construído socialmente 
e culturalmente como uma forma de invisibilizar a juventude, desvalorizar 
as suas potencialidades e desprezar as demandas e necessidades dessa 
população, impedindo a sua participação social e a implementação de polí-
ticas públicas.

Conforme Dayrell (2007), o ser jovem é uma condição social. Esse pro-
cesso pode ser vivenciado de maneiras diferentes em cada tempo histórico, 
constituindo um caráter plural à juventude, que constrói suas experiencias 
de uma forma única com base na classe social, na raça/cor, nos aspectos 
culturais, nas relações de gênero e sexualidade. Portanto, esse momento 
não deve ser considerado como um processo de amadurecimento, pois é 
bem mais amplo.

A juventude constitui um momento determinado, mas não se 
reduz a uma passagem; ela assume uma importância em si 
mesma. Todo esse processo é influenciado pelo meio social con-
creto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este 
proporciona (DAYRELL, 2007, p. 158).

Contudo, é importante sublinhar que a partir do entendimento dos jovens 
como sujeitos sociais portadores de direitos, se fez necessário o enten-
dimento das particularidades que conformam essa população, a fim de 
se planejar políticas públicas que atendam as demandas específicas da 
juventude.
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No Brasil, o Estatuto da Juventude5 afirma que esse período se refere a 
faixa etária entre 15 a 29 anos de idade. Alguns autores enfatizam que esse 
momento é permeado por desafios, tendo em vista as mudanças biológicas 
culturais, sociais, territoriais e econômicas que marcam esse momento da 
vida, principalmente, no que se refere a construção da identidade.

Atualmente, os índices de desenvolvimento de transtornos mentais e 
suicídio vem aumentando entre os jovens, consideravelmente, tendo em 
vista que no país o suicídio já se configura enquanto a quarta maior causa 
de morte entre os jovens. Apesar do suicídio não ser obrigatoriamente uma 
consequência do desenvolvimento de transtornos mentais, esses, também 
são determinantes significativos para o crescimento dos casos de morte 
por suicídio, conforme aponta o Ministério da Saúde (2017). Nesse sentido, 
como já apresentado, existem diversos fatores determinantes no processo 
de desenvolvimento do sofrimento psíquico dos jovens, entre eles os fatores 
biológicos, ambientais, sociais, culturais e econômicos.

Desse modo, esses fatores podem se intensificar de acordo com alguns 
contextos nos quais a juventude está inserida, como é o caso do ambiente 
de trabalho e universitário, considerando que esses espaços são os de 
maior interesse e participação entre os jovens. O foco no mundo educacio-
nal para realização da formação profissional visando o ingresso no mundo 
do trabalho, tem como base o modo de produção capitalista e a cultura 
contemporânea altamente competitiva e excludente. Diante da exigência 
de trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho, a educação se 
torna um instrumento central, logo, o ambiente escolar e, principalmente, o 
nível superior é almejado pela maioria dos jovens como uma possibilidade 
de acessar condições de vida e de trabalho melhores e mais confortáveis.

A educação superior no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988 
passa por um processo de democratização do acesso ao ensino, princi-
palmente, a partir dos anos 2000, em uma reestruturação e expansão das 
universidades públicas em todo o território nacional, já que “de 2003 a 2014, 
houve um salto de 45 para 63 universidades federais, o que representa a 
ampliação de 40%, e de 148 campus para 321 campus/unidades, cresci-
mento de 117%” (MEC, 2014).

Isso quer dizer que, nos últimos anos, as universidades expandiram 
em larga escala o número de matrículas, recebendo uma diversidade de 

5 Lei no 12.852, de 5 de agosto de 2013.
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estudantes no que se refere a classe social, situação socioeconômica, gênero, 
cor/etnia, sexualidade, cultura, opção de turno, entre outros. No entanto, o 
ambiente universitário ainda possui dificuldades em garantir a qualidade do 
processo de ensino-aprendizagem e a permanência dos estudantes.

A expansão das vagas em universidades públicas e as ações 
afirmativas favorecem o acesso a setores tradicionalmente 
excluídos do sistema de ensino superior brasileiro. Mesmo assim, 
a oferta pública ainda não é dominante diante da iniciativa pri-
vada e a desigualdade das instituições quanto aos parâmetros de 
sua qualidade não é desprezível. A diminuição das desigualdades 
sociais, observadas nos últimos dez anos, e as novas possibili-
dades de acesso à renda e ao consumo, ao lado da melhoria dos 
índices de emprego, certamente afetam o perfil do aluno jovem 
do curso superior atual, seus valores e expectativas (OSSE, 2013, 
p. 26)

É importante compreendermos que as universidades também estão inse-
ridas na lógica mercantil capitalista e, portanto, reflete todos os seus valores, 
se configurando um ambiente pragmático, permeado pela individualidade e 
insegurança. Nesse sentido, os jovens antes de adentrarem o ensino supe-
rior, se deparam com questionamentos acerca do seu futuro profissional, 
já que esta escolha irá influenciar em toda a sua trajetória de vida devido a 
centralidade do trabalho.

Por conseguinte, esse processo de questionamento individual se amplia 
nos âmbitos coletivo e cultural, intentando que a sociedade impõe diver-
sas condições a serem atendidas pela juventude nesta decisão, como estar 
em uma universidade acessível em termos financeiros e de localidade, uma 
profissão que possibilite um grande retorno financeiro, a realização pessoal 
e o status social, entre outros. Contudo, na maioria das vezes, esses condi-
cionantes são incompatíveis com uma realidade intensamente desigual em 
todos os sentidos, atravessada por determinações sociais relacionadas a 
gênero, cor/etnia, renda e território.

Essas exigências sociais e pessoais se intensificam com a inserção dos 
jovens no ambiente universitário, em razão da mudança no contexto social, 
as novas relações vivenciadas, as exigências acadêmicas, entre outros 
aspectos que irão produzir uma carga mental que, muitas vezes, pesa na 
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estrutura psíquica dos jovens e podem ser determinantes no desenvolvi-
mento de transtornos mentais. Diante disso, o ensino superior pode ser um 
ambiente propício para o desenvolvimento do sofrimento psíquico, visto que 
os estudantes universitários possuem uma carga maior de novas deman-
das, desafios e responsabilidades, podendo implicar, inclusive, no consumo 
abusivo e/ou problemático de psicoativos lícitos e ilícitos.

importante compreendermos que esse processo de sofrimento psíquico 
também se relaciona diretamente com o processo de ensino-aprendizagem, 
pois ocasiona o baixo rendimento acadêmico, a retenção desse estudante 
nas Instituições de Ensino Superior (IES), o abandono ou trancamento da 
matrícula.

Estudos epidemiológicos indicam que transtornos mentais têm 
maior chance de surgir pela primeira vez no início da vida adulta, 
e que, portanto, apresentarão um primeiro episódio psiquiátrico 
durante o período universitário. [...] demonstram uma grande 
incidência de distúrbios psiquiátricos e comportamentos auto-
destrutivos na população de universitários. Serviços de saúde 
mental documentam um aumento de estudantes doentes; o 
número de deprimidos e o uso de medicação psiquiátrica dobra-
ram entre os anos de 1989 a 2001 [...] (OSSE, 2013, p. 36-38)

Diante disso, o debate acerca da saúde mental dos estudantes do ensino 
superior se amplia e passa a ser fomentado por diversas instituições e movi-
mentos estudantis. Tal fenômeno tem se tornado objeto de estudo, onde 
busca-se entender suas determinações visando a construção de políticas, 
programas e projetos que tenham a finalidade de assegurar as condições 
de permanência dos estudantes no ensino superior, inclusive, por meio de 
ações de promoção à saúde mental e de enfrentamento aos fatores de risco 
e às situações de vulnerabilidade social, com a intensão de garantir a quali-
dade do processo de ensino-aprendizagem

Em síntese, se faz necessário o aprofundamento da discussão acerca da 
saúde mental dos estudantes universitários, a fim de compreender e identifi-
car as possibilidades de intervenção das instituições de ensino frente a essa 
problemática, buscando assegurar a qualidade do ensino-aprendizagem e 
a permanência do jovem no ensino superior, através de ações estratégicas 
que proporcionem a promoção da saúde mental e a prevenção do suicido, 
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a partir da compreensão de que a universidade pode tanto ser um fator de 
risco, como também pode se configurar enquanto um fator de proteção.

Considerações finais

No presente ensaio, refletimos a relação entre ensino superior e sofrimento 
psíquico dos estudantes do ensino superior, buscando compreender de que 
forma as transformações societárias do capitalismo contemporâneo, aden-
sadas pela conjuntura de crise brasileira, afetam as condições materiais e 
subjetivas das juventudes. Constatamos que as mudanças decorrentes das 
medidas para restauração das taxas de lucratividade, sobretudo, a reestru-
turação produtiva, têm provocado novas exigências sociais extremamente 
estressoras e adoecedoras em todos os aspectos da vida social.

O golpe de estado de 2016 e as eleições presidenciais de 2018 que resulta-
ram numa agenda ultraliberal com traços fascistóides impuseram inúmeros 
ataques à classe trabalhadora, particularmente à capacidade de sonhar e 
desejar um futuro promissor às juventudes. Esse contexto tem provocado 
um espraiamento de processos de sofrimento psíquico em estudantes do 
ensino superior em inúmeras instituições educacionais pelo Brasil.

Considerando que juventude é um momento único, complexo e deter-
minante para os processos de subjetivação e constituição dos sujeitos na 
vida adulta; que as mudanças e desafios econômicos, sociais, culturais e 
emocionais são determinantes potenciais para a saúde mental e a perma-
nência na vida acadêmica; propomos uma reflexão coletiva sobre os fatores 
de risco e de proteção ao sofrimento psíquico dos estudantes, visando a 
construção de um ambiente educacional mais acolhedor e sensível às sub-
jetividades humanas.
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Resumo: O presente artigo versa sobre a pesquisa e a produção do conhe-
cimento no Serviço Social, analisando a trajetória da pesquisa na área e o 
papel da pós-graduação stricto sensu no avanço e consolidação desta. 
Busca apreender os rebatimentos da conjuntura atual, de contrarreforma 
do Estado brasileiro, no ensino superior, especificamente na produção do 
conhecimento. O estudo ressalta que a educação superior vem se consti-
tuindo como parte de um projeto do capital, evidencia a tendência crescente 
de sucateamento e privatizações o que vêm alterando significativamente 
a autonomia das universidades e o sentido da produção do conhecimento, 
com a finalidade de atender a lógica mercantil.
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Introdução

A pesquisa é uma atividade fundamental para a construção de alternati-
vas críticas ao enfrentamento da Questão Social, bem como para fortalecer 
o compromisso ético-político do serviço social. Propicia uma integração 
entre o ensino da graduação e pós-graduação e contribui para a produção 
de padrões de excelência acadêmica as universidades (IAMAMOTO, 2012). 
Neste sentido, a produção de conhecimento em Serviço Social tem refletido 
a demanda da sociedade e o projeto de formação profissional, tanto no nível 
da graduação quanto da pós-graduação.

consenso na literatura do Serviço Social que o avanço da pesquisa e da 
produção de conhecimento na área das Ciências Sociais e especificamente 
no âmbito do Serviço Social, ocorreu na formação acadêmica, impulsiona-
dos pela pós-graduação. Contribuindo para a formação de pesquisadores e 
docentes, consolidando o diálogo crítico do Serviço Social com as demais 
áreas do conhecimento, e dessa forma, proporcionado maior visibilidade ao 
Serviço Social no âmbito acadêmico.

A trajetória da política de educação no Brasil tem sido marcada por avan-
ços e desafios. No contexto atual de crise estrutural do capital, vivenciamos 
uma ampla e profunda contrarreforma no ensino superior decorrente da con-
trarreforma estatal brasileira, que prioriza a esfera privada em detrimento da 
pública, desta forma o ensino superior vem se constituindo como um campo 
lucrativo para o grande capital. Este contexto impacta diretamente a forma-
ção em Serviço Social e consequentemente a produção de conhecimento 
na área.

Neste artigo, apresentamos nossas reflexões sobre a trajetória da 
pesquisa e da produção do conhecimento no Serviço Social, buscando 
problematizar o processo de contrarreforma do Estado brasileiro e seus 
rebatimentos no ensino superior e consequentemente na pesquisa e produ-
ção de conhecimento.

Metodologia

Analisar a contrarreforma do Estado e seus rebatimentos na política de 
educação requer apreender sua essência, compreendendo suas contra-
dições. Portanto, pautamos nossa analise na perspectiva de apreender o 
fenômeno como parte de uma totalidade, para tanto utilizamos o método 
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histórico dialético. Pois, o método dialético busca compreender e apreender 
a prática social empírica dos sujeitos na sociedade (MINAYO, 2013).

No transcorrer do estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica, pois, trata-
se do “levantamento, seleção e documentação de bibliografia já publicada 
sobre o assunto que está sendo pesquisado em livros, revistas, monogra-
fias, teses, dissertações e material cartográfico” (MARCONI; LAKATOS, 2003, 
p. 66). O tipo de abordagem escolhida foi a qualitativa, pois entendemos que 
esta possibilita melhor apreensão do objeto investigativo.

O Serviço Social como área de pesquisa e produção do 
conhecimento

O Serviço Social como profissão inscrita na divisão social do trabalho 
surge na década de 1930, fundado nas bases doutrinária da Igreja, num 
contexto de aprofundamento do capitalismo monopolista no Brasil. Emerge 
como um importante instrumento de controle da Igreja, do Estado e das 
classes dominantes, com o objetivo de intervir nas expressões da questão 
social3 (IAMAMOTO, 2008).

Nesta mesma década são criadas as primeiras escolas de Serviço 
Social, neste período a formação e a prática profissional do assistente social 
ocorriam fundamentadas na doutrina social da Igreja Católica, baseada na 
filosofia neotomista de cunho humanista cristão. Assim, a profissão seguiu 
nutrindo-se do conservadorismo que a tornou extremamente funcional aos 
interesses da burguesia (YAZBEK, SILVA, 2005).

Nos anos de 1950 com a profissão sendo legalmente4 reconhecida e 
consolidada, amplia-se o campo de atuação para os assistentes sociais e a 
requisição de novos profissionais, contribuindo para a expansão das unida-
des de ensino no Brasil (IAMAMOTO, 2008).

Nesse contexto, as atividades de pesquisa ganham destaque no coti-
diano do assistente social.

3 Questão Social, conceituada como: “as expressões do processo de formação e desenvolvimento 
da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconheci-
mento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da 
vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de 
intervenção mais além da caridade e repressão” (IAMAMOTO, 2008, p.77).

4 Através da Lei 1889/53 normatiza o ensino de Serviço Social no Brasil, do Decreto n.º 35.311/54 
que regulamentou a Lei 1889/53, que dispunha sobre os objetivos do ensino do Serviço Social, e a 
Lei 3.252/57 que dispõem sobre o exercício profissional.
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“Ganham relevo as atividades de pesquisa e classificação da 
população cliente, que sempre constaram como uma das atri-
buições básicas do assistente social, como pressuposto para 
a concessão de auxílios e benefícios sociais. [...] Essa atividade 
de pesquisa, [...] busca na realidade identificar os elementos 
que compõem o modo de vida e de existência do proletariado, 
o que possibilita uma hierarquização dos riscos sociais a que 
estão sujeitos os indivíduos, famílias e grupos sociais, e a con-
sequente delimitação de uma população, alvo preferencial a ser 
atingido pelos programas sociais e pelo próprio Serviço Social. 
[...]” (IAMAMOTO, 1992, p. 30).

A pesquisa se insere como matéria já no primeiro currículo mínimo dos 
cursos de Serviço Social, por determinação da Lei n. 1.889/53, garantindo 
a sua inserção no âmbito da graduação. No segundo currículo mínimo sua 
importância foi reafirmada por intermédio do Parecer n. 286 de 19 de outu-
bro de 1962 (SETUBAL, 2007). A inserção dos cursos de Serviço Social no 
âmbito universitário, na década de 1960, contribuiu para o fortalecimento da 
pesquisa na formação do assistente social.

Nos anos de 1960, na vigência da ditadura militar no país, inicia-se o 
processo denominado Movimento de Reconceituação do Serviço Social, no 
qual surgem criticas ao conservadorismo, a sujeição da profissão aos pos-
tulados de cunho positivista das Ciências Sociais e ao ecletismo teórico. 
Nesta conjuntura, se inicia o dialogo do Serviço Social com setores da tradi-
ção marxista, embora de forma enviesada (NETTO, 1991).

É após o processo de reconceituação e, com ele, da construção 
da identidade social latino-americano do Serviço Social que, ao 
questionar sua ‘base científica’ europeu-americana, a preocupa-
ção com o conhecimento no e para o Serviço Social se fortalece 
(SPOSATI, 2007, p. 17).

No lastro desse processo, foram constituídas nos anos de 1970 e 1980 
as pós-graduações, com o surgimento dos programas de mestrado e dou-
torado na área de Serviço Social no Brasil. O Serviço Social, na década de 
1980 atingiu a sua maturidade intelectual, consolidou e legitimou a pes-
quisa, sendo reconhecido enquanto área de conhecimento e de produção 
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deste, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), (SPOSATI, 2007; NETTO, 1996).

Dessa forma, verificou-se uma expressiva ampliação da produção do 
conhecimento na área, uma característica da produção do conhecimento 
a partir deste período é a sua fundamentação na teoria crítica, que permitiu 
uma redefinição da direção social do conhecimento produzido no Serviço 
Social e a explicitação da dimensão política da profissão, é através desta 
vertente crítica, ainda, que o Serviço Social consolida a sua maioridade inte-
lectual, (SILVA et al, 2005).

Na década de 1990 o Serviço Social gesta um novo projeto ético-polí-
tico profissional, que se materializa na nova lei que regulamenta a profissão, 
no Código de Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares de 
1996, expressa o posicionamento crítico dos (as) assistentes sociais diante 
da reestruturação do capital e do avanço do ideário neoliberal, tal contexto 
exigia novas respostas, tanto em relação a pratica profissionais, quanto à 
produção de conhecimentos (BOURGUIGNON, 2008). Nesse sentido:

A prática da pesquisa no Serviço Social se põe como constru-
ção histórica que se processa na medida em que a profissão 
enfrenta as demandas sociais decorrentes do agravamento da 
questão social em suas múltiplas manifestações, tendo como 
referências perspectivas teórico-metodológicas críticas que 
sustentam a produção de conhecimento e a intervenção na pro-
fissão. Consolida-se no processo de construção e afirmação do 
projeto ético-político profissional comprometido com a demo-
cracia e justiça social, materializado no Código de Ética de 1993 
e no processo de Revisão Curricular que fundamenta a formação 
profissional. Também se constitui na medida em que a profissão 
alcança maturidade intelectual, evidenciada pela sua produção 
teórica e capacidade de diálogo crítico com diferentes áreas de 
conhecimento das ciências sociais e humanas (BOURGUIGNON, 
2008, p. 109).

As Diretrizes Curriculares de 1996 enfatiza as dimensões ético-política, 
teórico-metodológica e técnico-operativa como componentes da compe-
tência profissional e articula a formação em três núcleos temáticos: o de 
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fundamentos teórico-metodológicos da vida social; o dos fundamentos da 
particularidade sócio-histórica da sociedade brasileira; e o núcleo de fun-
damentos do trabalho profissional, neste último, está inserido a pesquisa 
(ABEPSS, 1996).

Assim, a pesquisa vai deixando de ser considerada simplesmente como 
matéria básica, sendo concebida como um dos princípios e uma condição 
da formação profissional, devendo perpassá-la (SETUBAL, 2007). Neste 
contexto, se insere, pois, como uma exigência para superação do pragma-
tismo, que foi marcante na história da profissão e ainda se faz presente na 
contemporaneidade.

De fato, o Serviço Social vem crescendo enquanto área de produção do 
conhecimento. Este crescimento é confirmado, principalmente, em nível de 
pós-graduação. De acordo com os dados da CAPES, o Serviço Social tota-
liza 36 Programas de Pós-Graduação, sendo 16 Programas de Mestrado e 
20 Programas de Mestrado e Doutorado5. Em sua maioria os Programas 
estão situados em instituições públicas, o que demonstra uma tendência 
inversa da expansão dos cursos de graduação, que se dá nas Instituições de 
Ensino Superior (IES) privadas (IAMAMOTO, 2012).

No entanto, embora o Serviço Social tenha avançado e alcançado desta-
que em se tratando da pesquisa e da produção do conhecimento, o contexto 
de transformações que passa a sociedade na atualidade, ainda exige “maio-
res investimentos e uma postura do profissional de permanente crítica e 
indignação com as manifestações sociais do modelo de desenvolvimento 
econômico que sujeita a maioria da população ao processo de exclusão 
social”. (BOURGUIGNON, 2008, p. 42).

O Ensino Superior no contexto de contrarreforma do Estado

No Brasil, a partir da década de 1990, com o aprofundamento da polí-
tica neoliberal e consequentemente do processo de contrarreforma do 
Estado, assiste-se o desmonte dos direitos conquistados e promulgados na 
Constituição de 1988, esta baseada na proteção e promoção dos direitos do 
cidadão.

5 Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quanti-
tativos/quantitativoAreaConhecimento.jsf?areaAvaliacao=32 Acesso em: 11 de Ago. de 2019.
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O neoliberalismo destaca-se como a principal expressão do processo de 
reestruturação do modo de produção capitalista, cujo objetivo era buscar 
soluções para a crise do capital, que se iniciou na década de 1970, e desse 
modo retomar o patamar de acumulação anterior (ANTUNES; LEMOS, 2018).

Ancorado no trinômio privatização, focalização e descentralização, o 
neoliberalismo propõe um Estado mínimo, tendo como objetivos o enxuga-
mento dos gastos públicos e a transferência de setores estratégicos para 
o mercado, nesta lógica as políticas sociais, dentre estas, a política educa-
cional, transformaram-se em ações pontuais e compensatórias. (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2011).

Esta década também é marcada pelo aprofundamento de uma crise no 
ensino superior brasileiro “gerada pelas alterações na configuração da luta 
de classes e da dominação imperialista que exigia a privatização de setores 
estratégicos do país, entre esses, a educação” (LIMA, 2013, p. 07). Assim, 
assistimos o desmonte das universidades públicas e o gradativo incentivo 
às Instituições de Ensino Superior (IES) de natureza privada.

Com base nas argumentações de Lima (2013), a educação constitui-
se como política internacional de segurança do capital, estratégica para a 
reprodução e difusão do projeto burguês. Desse modo, o capital impõe novas 
configurações no âmbito educacional, de modo a garantir a prevalência da 
educação privada sobre a pública. Neste contexto a educação privada, que 
desde a década de 1980, cresceu significativamente nos níveis de ensino 
fundamental e médio, passa a crescer também no nível superior.

Expandem-se vagas, principalmente no setor privado, legitimada pela 
abertura do Estado para o capital, bem como pela sua desresponsabilização 
com as políticas sociais. Essa expansão, como afirma Lima (2013), responde 
às exigências do capital de subordinação da ciência a lógica do mercado; 
da criação de novas áreas de lucratividade e da obtenção de consenso em 
torno do seu projeto de sociabilidade.

Vale ressaltar que essas mudanças na política de educação brasileira 
seguem as orientações dos organismos internacionais, como o Banco 
Mundial (BM), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), os quais 
passaram a delinear as políticas sociais na América Latina, estabelecendo 
novos padrões de regulação social. Essas orientações materializam-se em 
“ajustes fiscais, que o Estado nacional implementa com o discurso de desen-
volvimento social e em nome da propalada globalização. Em contrapartida, 
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tais ajustes – intitulados “reformas” – são funcionais à lógica do mercado” 
(ANTUNES; LEMOS, 2018, p.14)”.

No capitalismo contemporâneo a educação se consolida como um 
negócio lucrativo para o grande capital, resultando na expansão de cursos 
e vagas no ensino superior, particularmente na esfera privada e na imple-
mentação de novas modalidades de ensino, com destaque para o Ensino a 
Distância (EAD). Esta modalidade de ensino vem crescendo no país, sendo 
ofertado pelo setor público, com o enfoque maior nas licenciaturas, bem 
como pelo setor privado, que além das licenciaturas, oferta cursos, geral-
mente, concentrados na área de Humanidades (PEREIRA, 2009).

A ofensiva capitalista no mercado da educação superior segue o seu 
fluxo, a presença do setor privado mantém-se predominante, a base de 
dados oficial dos cursos e IES do Ministério da Educação (MEC) informa a 
existência de 3.123 IES em atividade no Brasil, 2.839 são privadas e apenas 
284 são públicas. No âmbito do Serviço Social, o Brasil conta com 666 cur-
sos de graduação em atividade, deste universo, 567 são presenciais, sendo 
65 de natureza pública e 501 de natureza privada. Os cursos ofertados na 
modalidade EAD totalizam 100 cursos, ressaltamos que estes são todos de 
natureza privada6.

No tocante a modalidade de ensino a distância Antunes e Lemos (2018) 
argumentam:

“a EAD demonstra grande eficiência, considerando que engen-
dra ideias falaciosas de que os e as trabalhadoras estão tendo 
acesso igualitário ao âmbito do ensino superior. O investimento 
nesta modalidade de ensino, que integra as “reformas” educacio-
nais, corresponde também a uma das estratégias da ordem do 
capital de não permitir a construção de uma subjetividade que 
cogite a transformação radical da sociedade, uma vez que apa-
renta a inclusão das classes de trabalhadores ao ensino superior 
e alimenta a esperança da mobilidade social” (ANTUNES; LEMOS, 
2018, p. 25, 26).

Corroboramos com as referidas autoras, estas “reformas” no sistema, 
propostas pelo governo, mesmo que sob o discurso de universalização do 

6 Dados disponíveis em: <http://emec.mec.gov.br/ > Acesso em: 20 de Set. de 2019.
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acesso, democratização do ensino e inclusão das classes, não permite uma 
transformação radical da sociedade. Tendo em vista que são ações pon-
tuais e insuficientes para proporcionar grandes transformações.

As reformas no sistema capitalista são funcionais e acabam por legi-
timar os interesses do próprio capital. Com bases nas argumentações de 
Mészáros (2008), o capitalismo mesmo com reformas mantém sua essên-
cia, sendo assim, são necessárias mudanças na estrutura social. Mészáros 
evidência a insuficiência e ineficácia das reformas no âmbito educacional 
dentro dessa lógica de manutenção da sociabilidade do capital, isto porque 
o capitalismo é irreformável e incorrigível.

Nesse sentido, as medidas adotadas pelo Estado brasileiro, tem refor-
çado o projeto elitista, privatizante que privilegia o capital em detrimento da 
classe trabalhadora, numa perspectiva de manutenção e de aprofundamento 
de traços históricos do ensino superior brasileiro. Portanto, reafirmamos o 
posicionamento de Cislaghi (2018), “o que está em curso é a subsunção 
total da educação aos ditames e às expectativas e lucro de investidores do 
mercado financeiro além da ampliação da exploração dos trabalhadores do 
setor por meio de ganhos de produtividade e redução de salários” (CISLAGHI, 
2018, p.150).

CONTRARREFORMA DO ENSINO SUPERIOR: implicações na produção 
do conhecimento no serviço social

Netto (2000) aponta alguns traços da contrarreforma da educação supe-
rior, o favorecimento à expansão da privatização; a separação da relação 
ensino, pesquisa e extensão; a subordinação das atividades acadêmicas às 
demandas do mercado e a redução da autonomia universitária como sendo 
desdobramento da contrarreforma do Estado brasileiro.

A subordinação da educação aos interesses do grande capital com-
promete significativamente a qualidade do ensino superior, na medida em 
que desfinancia o ensino público, desvaloriza e desqualifica o exercício da 
docência universitária e quebra a indissociabilidade fundamental entre o 
ensino, pesquisa e extensão (IAMAMOTO, 2012).

Este processo de mercantilização da educação superior, que subsidia a 
expansão privada em detrimento do ensino público, empobrece o ensino e 
à medida que elimina a pesquisa e a extensão de suas funções precípuas 
atinge frontalmente a produção de conhecimento, visto que, “restringe o 
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sentido de espaço de produção autônomo de pesquisa e produção de conhe-
cimento e amplia o sentido de usina de produção e titulação (BOSCHETTI, 
2016, p. 18)”.

Neste contexto de contrarreforma, tem-se evidenciado uma política de 
fomento que atenda as necessidades e interesses do capital. De acordo com 
Duarte (2017), tal contexto repercute também na pós-graduação, colocando 
em risco o padrão de qualidade acadêmica, pois se baseia em uma lógica 
mercantilista, pragmática e instrumental.

Neste sentido, Brandão (2013) aponta a mercantilização das atividades de 
pesquisa e a consequente privatização dos conhecimentos dela resultante, 
como uma das consequências mais danosa desse processo de contrarre-
forma, “a pesquisa é desenvolvida como em uma grande linha de produção, 
a partir de padrões rigorosos de tempo e qualidade, tendo em vista garantir 
os interesses do cliente contratante dos serviços” (BRANDÃO, 2013, p.82).

Tem-se cada vez mais a submissão das universidades e dos progra-
mas de pós-graduação à lógica produtivista do mercado. Essa conjuntura, 
afeta diretamente o Serviço Social e a produção de conhecimento na área. 
Visto que se priorizam investimentos em áreas que atendem diretamente 
ao grande capital em detrimento das áreas que realizam uma leitura critica 
da realidade vigente, desse modo, “as ciências sociais e humanas, espe-
cialmente as aplicadas, que não respondem diretamente ao mercado, são 
desvalorizadas” (GUERRA, 2011, p.142).

No contexto atual, tem se intensificado os ataques à educação pública 
e de qualidade, aprofundando claramente os vínculos da educação supe-
rior e, consequentemente, dos programas de pós-graduação com o setor 
privado. O acirramento das contrarreformas do Estado tem comprometido 
o ensino na pós-graduação, a autonomia didático-científica das universida-
des impactando diretamente a produção do conhecimento no país (ABEPSS, 
2016).

Apesar dos governos anteriores terem empreendido ações que con-
tribuíram para o processo de sucateamento das instituições públicas de 
ensino superior, nada se compara ao que o atual governo de Jair Bolsonaro 
vem realizando através do projeto “Future-se”7, bem como dos cortes nos 

7 De acordo com o MEC, o projeto visa dar mais autonomia financeira para as Universidades e Insti-
tutos Federais, prevê a captação de recursos privados, através de contratos de gestão com Organi-
zações Sociais (OS). Informações sobre o “Future-se” podem ser encontradas em: www.mec.org.
br
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orçamentos das universidades e das bolsas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado, causando consequências deletérias à produção de conhe-
cimento, além de colocar em risco o desenvolvimento nacional.

Na avaliação do Andes-SN, as medidas do governo “destroem a política 
de ciência e tecnologia consolidada e as inovações em curso, colocando o 
país em situação de subserviência ao imperialismo e compromete a sobe-
rania nacional” (ADUSP, 2019, s/p.). As consequências desses cortes serão 
incalculáveis para sociedade e para aqueles que produzem conhecimento 
voltado para o interesse público e não do mercado.

O Serviço Social brasileiro mantém-se resistente no enfrentamento de 
uma política educacional coerente com a lógica do mercado e seus meca-
nismos perversos de destruição dos direitos conquistados pela classe 
trabalhadora. Defendendo a universidade pública, gratuita, laica, democrá-
tica, presencial, socialmente referenciada e de acesso universal, articulando 
ensino, pesquisa e extensão. Neste contexto, em articulação com os segui-
mentos da categoria8, bem como com os movimentos sociais apresentam 
estratégias de fortalecimento das políticas públicas e do ensino supe-
rior, coletivamente resistem em busca da superação da ordem capitalista 
(ABEPSS, 2016).

Considerações finais

O ensino superior no Brasil é historicamente marcado pela transferência 
de fundo público para o capital privado. Seguindo uma lógica estruturante 
de comercialização de direitos a política de educação é pensada sob um viés 
elitista, que reforça a manutenção da dominação de uma classe social sobre 
a outra.

A política de contrarreforma neoliberal do Estado e da educação superior 
em vigor no Brasil impacta negativamente a pesquisa, a produção do conhe-
cimento, sobretudo nas áreas sociais e humanas. Neste contexto, se insere 
o Serviço Social brasileiro, que vem sentindo as inflexões dessa conjuntura.

Diante do cenário de ataques a educação superior pública, o desafio é 
avançar na luta pelo fortalecimento da pós-graduação, da pesquisa e da pro-
dução de conhecimentos, contrapondo-se ao projeto mercantil do grande 

8 Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço social (ABEPSS) e o conjunto: Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS), Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) e Executiva 
Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO).
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capital que tem preconizado uma lógica instrumental para o ensino superior, 
colocando em risco o padrão de qualidade acadêmica, pois se baseia em 
uma lógica mercantilista, pragmática e instrumental.
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Resumo: O trabalho tem como eixo condutor a discussão do perfil e as fun-
ções do coordenador de cursos de graduação em Instituições de Ensino 
Superior (IES) privada cujo objetivo central é compreender a correlação entre 
a formação e a atuação de coordenadores, tendo como parâmetro algumas 
IES privadas de Fortaleza. Esta proposta emergiu a partir de experiência, de 
mais de dez anos, em coordenação de cursos de graduação de IES privada. 
Assim, observamos que as mudanças nas últimas décadas, no setor edu-
cacional, provocaram a necessidade de buscar profissionais com perfis e 
formação capazes de atender às demandas sócio-educacionais. Portanto, 
lançamos a seguinte pergunta: como a formação acadêmica dos coordena-
dores de curso de graduação de IESP, de Fortaleza, fundamenta sua prática 
de gestão acadêmica? Deste modo, nos apoiamos em Weber e em seu tipo 
ideal. Realizamos pesquisa documental para construir um perfil ideal a partir 
dos Currículos Lattes de 24 coordenadores de cursos de três IES privadas; 
e, a aplicação de questionários com nove coordenadores. Concluímos con-
firmando a ausência e necessidade de formação específica do coordenador 
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de curso para o exercício de suas funções, proporcionando uma melhor 
atuação e também a otimização do trabalho acadêmico, favorecendo às IES 
e aos alunos que deveriam ser a pedra angular do processo educativo.
Palavras-chave: Coordenador de curso, Ensino superior privado, Tipo ideal, 
Perfis, Prática cotidiana.
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1 Introdução

O atual contexto brasileiro vem provocando mudanças significativas 
na Educação Superior e, consequentemente, redefinindo o seu papel, 
cuja significação reside na chamada sociedade do conhecimento. 

Essas mudanças determinam uma nova ênfase no processo de ensino e 
aprendizagem, visando adequar a realidade dos cursos de graduação a esse 
contexto. Tais mudanças provocam ainda uma necessidade de se buscar 
profissionais com novos perfis de formação capazes de atender a essa 
demanda sócio-educacional. Nesse sentido podemos destacar o papel do 
coordenador de cursos de graduação, cujo perfil específico de formação 
exige uma ampla atuação nos cursos, remetendo a ações de caráter peda-
gógico, humano e técnico, permeando sua atuação que chamamos aqui de 
didático-administrativa e pedagógica.

Nesse contexto, as IES têm procurado se reestruturar no sentido de capa-
citar seus coordenadores de cursos para que saibam lidar com essa nova 
demanda. Dada a grande demanda de alunos e, a necessidade de orientação 
e adequação dos mesmos na academia, o papel do coordenador de cursos 
tem se ampliado e exigido dele além de um posicionamento pedagógico, 
humano e técnico, um posicionamento estratégico em torno da gestão do 
ensino.

O perfil de coordenação que se configura como necessário não se dis-
tancia tanto do patamar idealizado pelas estratégias do MEC, principalmente 
se levarmos em consideração os anos históricos de compromisso da edu-
cação com uma elite privilegiada que tinha por preocupação fundamental 
manter suas regalias. Portanto, apresentamos como objetivo geral analisar 
a relação entre o perfil de formação e o de atuação dos coordenadores de 
cursos de graduação de IESP de Fortaleza.

2 Metodologia: construindo a pesquisa

O envolvimento como profissional na condição de coordenadora de cur-
sos demarca temporariamente, uma década; por isso, não há como negar 
ou mascarar os possíveis viés identificados na leitura e questionados nos 
momentos de interlocução com a professora orientadora.

Portanto a proposta metodológica foi a de realizar entrevistas com 
coordenadores de cursos de graduação (intitulados CC1, CC2,...) e, 
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analisar os Currículos Lattes de profissionais de três faculdades particula-
res de Fortaleza, que corresponde a 24 cursos de graduação ofertados por 
elas; da mesma maneira, os oito questionários também foram aplicados 
com coordenadores dessas IES. O critério de seleção das faculdades se 
justifica pela facilidade de acesso a informações e de amizades que pro-
porcionaram alguns outros subsídios e conversas informais fundamentais 
para nossa reflexão. Outros documentos que contribuíram para a discus-
são foram os do governo federal em que é possível encontrar orientações 
acerca das IES.

Tendo como tema a formação e a prática efetiva do coordenador de cur-
sos de graduação de IESP de Fortaleza, apresentamos como objetivo geral 
discutir a relação entre o perfil de formação e o de atuação dos coorde-
nadores de cursos de graduação de IESP de Fortaleza. Os específicos são: 
compreender, historicamente, a expansão da educação superior no que se 
refere às IESP; conhecer o perfil de formação dos coordenadores de cursos 
de graduação a partir de seu currículo Lattes; correlacionar o perfil de forma-
ção e o de atuação dos coordenadores das IESP.

Assim, emerge a pergunta de partida que norteou a discussão, que foi a 
seguinte: como a formação acadêmica dos coordenadores de curso de gra-
duação de IESP, de Fortaleza, fundamenta sua prática de gestão acadêmica? 
Para responder esta questão, levantamos a hipótese

a seguir: mesmo sem uma formação específica para gestão de cursos 
de graduação, os coordenadores de cursos tem conseguido atingir muitos 
dos objetivos expressos pelas próprias IESP e pelo governo. O que não signi-
fica afirmar a ausência de conflitos, dificuldades, impedimentos para atingir 
muitos dos objetivos propostos e outros problemas.

Por isso, essa reflexão nos levou a pensar no tipo ideal weberiano como 
metodologia que poderia nos auxiliar na análise dos dados coletados, ao 
tentarmos fazer analogias entre o cotidiano do coordenador de curso e a 
construção ideal-típica da literatura oficial. Assim, lançamos mão de Weber 
(1992 e 2004).

Das três faculdades em questão, duas possuem sede em Fortaleza e 
se localizam na periferia da cidade; a terceira, localizada em área da capi-
tal cearense, mantém sua sede em outro estado. Por entendermos que a 
identificação dessas faculdades não acrescentará dados relevantes para a 
pesquisa, optamos por descrevê-las o mínimo possível, garantindo o anoni-
mato e dificultando comparações e especulações desnecessárias.
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3 Desenvolvimento

A principal carência em termos da formação de coordenadores de cur-
sos nas IES reside no fato de, além de não haver uma preocupação com 
essa formação, quando algumas instituições oferecem cursos de capacita-
ção para esse fim, não se dá a devida atenção aos aspectos pedagógicos, 
humanos e técnicos, no sentido ontológico do termo. O próprio Ministério da 
Educação (MEC) vem destacando, desde 1981, a deficiência dessas dimen-
sões nas coordenações de cursos superiores e defende que a administração 
de um curso deve ser a gerencia de um projeto de aprendizagem. O vácuo na 
formação e/ou capacitação de coordenadores de cursos desencadeia uma 
série de ingerências, prejudicando a própria atuação do gestor, dos docen-
tes e a aquisição de resultados satisfatórios para o aluno, a instituição e a 
sociedade em geral.

Para Hersey e Blanchand (1986), não basta ao líder ser apenas produtivo 
individualmente e ter habilidade técnica, no sentido do conhecimento das 
ciências na área em que atua. É preciso, acima de tudo, saber lidar com as 
diversas situações que a liderança requer.

Segundo Pimenta (2002), em parceria com Anastasiou (2002), o ensino 
superior ocorre sob diversas formas, o que requer uma atenção especial 
por parte das IES, em relação às suas finalidades, aos setores e às várias 
funções das pessoas que nela atuam. Podem-se destacar aqui as funções 
de coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação, requerendo 
habilidades e competências específicas.

As autoras citadas salientam que há uma firme convicção de que “o 
processo educativo de qualidade resulta da participação dos sujeitos nos 
processos decisórios”, requerendo o fortalecimento de práticas colegiadas 
“na condução dos projetos e das ações educativas nas

instituições de ensino superior.” (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 163). 
É nesse sentido que, para autoras, os profissionais da educação superior, 
e aqui incluímos os coordenadores de cursos de graduação, devem ter um 
campo de conhecimentos específicos que não podem prescindir do campo 
pedagógico, humano e técnico. Destacam-se, aqui, em expressões literais, 
os conteúdos dos saberes necessários aos profissionais da educação,

Nas IES, são professores e funcionários que, nos mais diversos níveis 
de responsabilidade, garantem o funcionamento e permitem o alcance dos 
objetivos. Em todos os investimentos realizados, são as pessoas que devem 
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ser capazes de, tanto em época de desenvolvimento como em estado de 
crise, reverter situações aparentemente difíceis através de suas competên-
cias e da criatividade.

4 Resultados e discussões: “apagando fogo”

O objetivo desta discussão é apresentar o perfil de coordenadores de cur-
sos de graduação em IES, localizadas em Fortaleza, desta feita, a partir de 
informações cedidas por oito coordenadores que responderam questioná-
rios enviados por e-mail e, de informações retiradas de 24 Currículos Lattes 
de coordenadores de três faculdades, e que estão disponíveis, na Plataforma 
Lattes, no site do CNPq. Vale ressaltar que a atualização dos dados obtidos 
nos currículos é de responsabilidade dos próprios autores.

Portanto, esta discussão é o arremate daquilo que encontramos na lite-
ratura acerca do tema somado aos dados coletados. Aqui, discutimos a 
distância teórica e prática do que é observado em documentos, no perfil e na 
prática de coordenadores de cursos de IES privadas. Para nos auxiliar, opta-
mos por trabalhar com o conceito de tipo ideal weberiano, que nos parece, 
pode ajudar na discussão.

A opção por trabalhar com Weber (1979, 1992, 1997, 2004) e Buarque 
de Holanda (1995) não foi por pura simpatia e muito menos pela facilidade 
e intimidade com a leitura dos mesmos. Mas a discussão foi emergindo 
a proporção que passamos a realizar as leituras de artigos, documentos e 
dados coletados, além de pensarmos nossa própria experiência na função 
de coordenadora e na relação cotidiana com coordenadores de cursos. Esta 
ressalva procura, de antemão, justificar as dificuldades com essa litera-
tura e a não familiaridade adequada, mas extremamente necessária, nessa 
discussão.

Mas, o que seria ação no entendimento de Weber? A ação, em rápidas 
palavras, é um ato cujo sentido pensado ou concretizado pelo sujeito ou 
sujeitos se refere ao comportamento de outros, implicando no fato de que o 
comportamento dele se oriente pelo dos outros. Portanto, partindo da con-
cepção de que o mundo histórico é o mundo da cultura, consequentemente, 
dos valores, Weber (1997) desenvolve discussão em que pretende diferen-
ciar não apenas o objeto da ciência histórico-social – a ação social –, mas 
sua metodologia – o tipo social – e, a forma de olhar e selecionar os fenô-
menos singulares da totalidade do fenômeno em estudo. 
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Para tanto sugere duas etapas de aplicação do tipo ideal na análise da 
realidade. O primeiro refere-se à contrastação ou oposição que permite 
captar os fatos conforme sua maior ou menor proximidade do tipo ideal. 
O segundo constitui-se na elaboração de hipóteses explicativas. Podemos 
ensaiar um primeiro exemplo relativo ao processo de seleção de coordena-
dor de curso – um dos motivos pelo qual realizamos esta digressão acerca 
do tipo ideal – na tentativa de construirmos um perfil ideal-típico do mesmo. 
Em se tratando dos critérios envolvidos na seleção (indicação ou convite) 
para coordenador de curso, de início poderíamos, hipoteticamente, pensar 
em quais critérios seriam estipulados para a seleção, além da titulação, 
produção acadêmica e experiência em sala de aula – as duas primeiras 
condições relacionadas à formação; a segunda, à atuação profissional. 
Caso a intenção dos selecionadores fosse de fato conhecida e, se essa ação 
fosse orientada de maneira severamente racional em relação a esse fim, 
segundo Weber (1997), seria possível atribuir os desvios aos fatos irracio-
nais. Poderíamos considerar irracional, por exemplo, a ação de selecionar 
profissionais que não apresentam qualificação para o cargo.

Considerando essa discussão, observamos, por exemplo, que um convite 
ou indicação pessoal, como forma de selecionar coordenadores de cursos 
tanto podem apresentar nitidamente os traços dos quatro tipos de ação ou 
um ou outro com maior destaque. Encontrar um tipo ideal puro, conforme 
Weber (1997) destaca, é mera ilusão. E diz mais: geralmente estes quatro 
tipos encontram-se mesclados; portanto, estes conceitos não podem ser 
pensados de maneira rígida, pois para “qualquer um desses tipos tanto seria 
possível encontrar fenômenos sociais que poderiam ser incluídos neles, 
quanto se poderia também deparar com fatos limítrofes entre um e outro 
tipo”. (1997, p. 9). Pensando, portanto, na questão que norteia a pesquisa em 
discussão, perguntamo-nos acerca do trabalho desenvolvido pelo coorde-
nador de curso quando ocorre a indicação ou convite para assumir a função 
sem que o profissional apresente a qualificação adequada para tal; qual o 
custo dessa ação para a comunidade acadêmica (discentes, professores, 
colaboradores), os próprios coordenadores, a IES e a sociedade?

Com a intenção de iniciarmos a construção do tipo ideal de coordena-
dor de curso, vale a pena destacar, por sua vez, uma última consideração 
de Weber (1992) no que diz respeito à expectativa que a ação social sugere 
em relação ao comportamento de outros. Seja qual for o tipo de ação social 
exercida, racional ou tradicional, estas implicam necessariamente em uma 
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relação causal. “A ação social tem como referência a expectativa de com-
portamento de outros, o que

leva o agente a construir, pelo imaginário com base na realidade, a ação 
ideal através da adequação dos meios aos fins.” (TRAGTENBERG, 1992, p. 
XVIII).

Tragtenberg (1997) explicando como Weber procedeu para construir os 
tipos ideais na primeira parte de “Economia e Sociedade”, afirma que eles 
foram apresentados como conceitos elaborados a partir de critérios pes-
soais, quer dizer, são conceitos que Weber entende pelo termo empregado, 
de maneira que o leitor saiba claramente ao que ele está se referindo. O que 
importa é a forma como os conceitos são relacionados e a articulação de 
suas definições.

Assim, temos no Quadro 1, muito comum de encontrarmos, que nomea-
mos “apagador de fogo” ou “bombeiro”. As inúmeras atividades a serem 
desenvolvidas diariamente conflitam com aquelas que devem ser apre-
sentadas à direção geral todas as semanas, todos os meses, ao final do 
semestre e, anualmente.

QUADRO 1 – TIPO IDEAL DE COORDENADOR DE CURSOS

CARACTERÍSTICAS DO COORDENADOR DE CURSO DE IES AÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO

1. “Apagador de fogo” ou “bombeiro” Gerenciador de conflitos

2. Tecnicista ou burocrata Organizador da burocracia

3. Popular Amigo da comunidade acadêmica

4. Intelectual Cuida da própria carreira

5. Fim de carreira Laissez faire, laissez passer

6. Início de carreira Exemplar e rígido

Fonte: pesquisa direta, 2014.

Nesse sentido, o Quadro 2, a seguir, é exemplar para definir os senti-
mentos e comportamentos do coordenador “bombeiro”. Vale destacar que 
o Quadro 1 é, para nós, significativo de um contexto possível de ser encon-
trado em todas as IES privadas, quiçá nas públicas também. Sabemos do 
perigo das informações generalizantes, da mesma forma que Weber des-
taca afirmando que as generalizações ou as leis gerais são, comumente, as 
menos valiosas por serem as mais vazias de conteúdo nas ciências sociais. 
Este é um risco que assumimos.
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Entretanto, não é difícil observarmos este desconforto entre os coorde-
nadores de cursos; assim como também foi possível encontrarmos em seus 
depoimentos e registrados no Quadro 2, quando o CC3 demarca suas dificul-
dades na prática como gestor: “Tempo para [assumir ou desenvolver] todas 
as atribuições”. Ou ainda, a fala significativa do CC5: “O volume de atividades 
de gerenciamento, muitas vezes sobrepostas, pois os sistemas utilizados 
muitas vezes não se relacionam para facilitar o nosso monitoramento”.

QUADRO 2 – ATUAÇÃO E FORMAÇÃO COMO COORDENADOR DE CURSO – LATTES

C COMO SE TORNOU CC PREPARAÇÃO PRÁTICA PARA CC DIFICULDADES NA PRÁTICA COMO CC

1 Convite (5/2011)
Se deu no dia a dia, nos estudos dos
instrumentos de avaliação do Mec e 
nas formações que busquei

A falta de suporte da Instituição; Falta 
de processos bem definidos; Imaturi-
dade academica dos discentes; Pro-
fessores prestadores de serviços.

2

Desenvolvendo ações 
ráticas ao curso da área, 
além de ter qualificação 
na área (strito senso)

Com a vivência na Instituição e cursos
preparatórios Comunicação entre os departamentos.

3 Convite

Estou passando atualmente por um 
treinamento de líderes que tem me aju-
dado muito, mas antes tento participar 
de treinamentos.

Tempo para todas as atribuições.

4 Convite Através de reuniões e orientações com 
os outros coordenadores da IES. Gerir pessoas e motivar alunos.

5 Seleção -

O volume de atividades de gerencia-
mento, muitas vezes sobrepostas pois 
os sistemas utilizados muitas vezes 
não se relacionam para facilitar o nos-
so monitoramento.

6 Convite da Direção da 
IES

Empiricamente. Recebi alguns trein-
amentos da IES.

O conflito entre o acadêmico e as me-
tas da IES privada e o excesso de tra-
balho não intelectual que tenho que 
fazer. Na IES em que trabalho há, tam-
bém, considerável... ?

7

Era docente em uma 
IES e assumi a respons-
abilidade de elaborar 
o projeto de um curso 
superior (Psicologia) 
que, ao ser submetido 
a avaliação do MEC, foi 
autorizado e permaneci 
como coordenador.
Posteriormente, fui Co-
ordenador Pedagógico 
e Diretor Acadêmico de 
uma IES.

Não houve preparação, como falei cit-
ado, fiz o projeto e permaneci como 
coordenador. No entanto, ao longo 
do trabalho, tenho procurado estu-
dar continuamente as prerrogativas 
necessárias a um coordenador de cur-
so em termos de gestão, de legislação, 
em termos acadêmicos relacionado 
ao curso e em termos institucionais e 
profissionais dentre outros.

Nas instituições privadas há uma ên-
fase em cumprimento de horários e 
tarefas burocráticas que nada con-
tribuem para as ações de uma coor-
denação de curso. Existe hoje um dis-
curso falacioso de Coordenador como 
gestor de negócios, transformando a 
atuação do coordenador em um “faz de 
conta” em que as exigências adminis-
trativas se sobrepõem as acadêmicas.
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8

Por indicação, através 
do reconhecimento do 
meu trabalho como do-
cente e da experiência 
com coordenação em 
curso de Pós-Gradu-
ação.

Não houve tempo de preparação e não 
houve nenhum treinamento. Inclusive 
as atividades não foram repassadas 
pelo coordenador anterior, o mesmo já 
tinha saído.

Não

Fonte: Pesquisa direta, 2014.

No caso, o “apagador de fogo” direciona suas energias cotidianamente 
para resolução de conflitos, muito comuns, entre alunos e a IES ou com 
professores, professores e alunos ou IES, com os colaboradores, dentre inú-
meros outros problemas de ordem financeira, físico-material, de suporte 
emocional, acidentes, reuniões cotidianas, extraordinárias. Não é difícil 
encontrarmos o “bombeiro” municiado de papéis na mão, correndo de um 
lado para o outro e, ao final do dia ter a sensação de não ter cumprido sua 
agenda; e a certeza confirmada quando consegue sentar-se e observar o 
acúmulo concreto de atividades por fazer. Assim, elas serão postergadas, 
procrastinadas e, um dia, cobradas pelos superiores. A sensação solitária 
(mas não tão solitária se observarmos o conjunto de “bombeiros”) de can-
saço e inoperância passa a ser traduzida pela falta de uma equipe de apoio.

O coordenador “tecnicista” ou “burocrata” geralmente é encontrado em 
sua sala “perdido” em meio à burocracia, planilhas, relatórios e se omite de 
realizar a ronda cotidiana da instituição; delega aos colaboradores (secre-
tárias, professores) a responsabilidade de resolver problemas do cotidiano 
confirmando que estes possuem competência, habilidade e que estão

recebendo sua autorização para fazê-lo. O CC1 nos passa essa com-
preensão, além de encontrá-lo cotidianamente “trancado” em sua sala se 
queixando da falta de estrutura da IES. “A falta de suporte da Instituição; 
falta de processos bem definidos; imaturidade acadêmica dos discentes; 
[dos] professores prestadores de serviços”. Ninguém, ou melhor, a comuni-
dade acadêmica, não colabora na resolução das atividades cotidianas para 
facilitar o trabalho do coordenador.

O CC5 também destaca esta dificuldade: “O volume de atividades de 
gerenciamento, muitas vezes sobrepostas, pois os sistemas utilizados 
muitas vezes não se relacionam para facilitar o nosso monitoramento”. 
Lembrando a discussão de Weber acerca da fluidez dos tipos ideais – e 
é sempre interessante repetir, desde que a repetição faça algum sentido e 
tenha como função lembrar alguma informação para evitar desconfortos ou 
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não compreensão acerca dos ditos e até mesmo dos não ditos, reforçamos 
que, como os tipos ideais são construções elaboradas pelo próprio pesqui-
sador, consequentemente, não existirem “ações puras”, raramente a ação 
social se direciona a somente um dos tipos ideais construídos mentalmente; 
eles não conseguem dar conta por si só por encontrarem-se misturados em 
suas relações. Portanto, os tipos ideais de coordenadores de cursos podem 
ser observados em sua composição a partir da “montagem” de duas, três 
ou todas as características apresentadas no Quadro 1. Na verdade, algumas 
dessas caraterísticas podem até se encontrar ausentes do quadro por conta 
da visão de mundo do próprio pesquisador.

Assim, as dificuldades cotidianas dos coordenadores de cursos se mes-
clam e se confundem com a falta de estrutura, de apoio, de condições e 
a ausência de formação genérica, mas também específica, para a função. 
Função que exige uma personalidade típica; não temos a pretensão de defi-
nir um tipo ideal no sentido de apresentar “receitas”, pois como Weber sugere 
em sua discussão, este não é o papel das ciências sociais; mas somos sabe-
dores de que, todos os cargos (não importando se exigem mais atividades 
manuais que intelectuais ou ambas concomitantemente) demandam indi-
víduos com determinada personalidade e disposição específica. Em muitos 
casos é possível encontrar pessoas assumindo funções com as quais não 
se adequam; mas, por questões de sobrevivência, dentre outras, permane-
cem por algum tempo ou, o resto de suas vidas.

Sabe aquele coordenador de cursos que todo mundo gosta, que, aparen-
temente resolve todas as pendências, ou nenhuma, mas todos o consideram 
“gente boa”, “amigo da comunidade acadêmica”, que “sabe escutar”, enfim, 
que “todos gostam dele/a? Esse é o tipo ideal identificado como coordenador 
“popular”. É possível encontrá-lo sempre “em ação”, conversando com um 
ou outro; sempre muito bem avaliado por seus pares por dispor de algumas

prerrogativas e disponibilidade para beneficiar e ajudar os colegas com 
indicações e informações que podem facilitar o acesso a determinadas 
demandas. Geralmente mantém contatos fundamentais fora da IES para 
que as “coisas” possam ser viabilizadas para si, para a IES, seus pares e os 
amigos. É geralmente cordial.

Para o “homem cordial”, diz Buarque de Holanda (1995), a vida em socie-
dade é uma verdadeira libertação do terror que ele tem de viver consigo 
mesmo, de apoiar-se em si próprio. Por isso, sua vida “é antes um viver 
nos outros”. Decorre daí, a “compreensão da dificuldade em que se sentem 
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geralmente os brasileiros, de uma reverência prolongada ante um superior.” 
(BUARQUE DE HOLANDA, 1995, p. 147).

Encontramos também esta cordialidade no coordenador de curso “popu-
lar” que adequa-se com facilidade às novas teorias, modismos, conceitos, 
mas repete-os, na maioria das vezes, sem conhecimento de causa, fato que 
pode passar despercebido em um primeiro momento. Aceita com facilidade 
as orientações superiores sempre comungando com elas; evita conflitos, 
se esquiva de confrontos. Não apresenta características de liderança, con-
forme estabelecem os manuais recentes de administradores que buscam 
visibilidade e fama por meio de frágil produção acadêmica, principalmente 
por absorverem, sem criticidade, conceitos estranhos ao contexto do país, 
como discutidos por Woody Jr. e Caldas (1998).

É praticamente impossível, ao CC “popular” assumir suas dificuldades, 
encontrando sempre motivos exteriores a si mesmo. É o caso do CC8 ao 
reportar-se à ausência de preparação prática para assumir função hie-
rárquica que exige um mínimo de conhecimento de causa e não apenas 
habilidades pessoais tais como simpatia, popularidade, “fala mansa”. Essa 
ausência é suavizada na irresponsabilidade do outro que não passou as 
tarefas para ele. “Não houve tempo de preparação e não houve nenhum trei-
namento. Inclusive as atividades não foram repassadas pelo coordenador 
anterior, pois o mesmo já tinha saído”.

No caso do CC “intelectual” que tem como uma de suas responsabilida-
des acadêmicas a produção intelectual, este termina por desenvolver certo 
sentimento de “perda de tempo” e se sente dividido entre tarefas manuais, 
burocráticas, secundárias, destinadas para técnicos e, as intelectuais, para 
as quais se qualificou e continua se preparando; espera, portanto, o reconhe-
cimento de seu esforço e o estímulo a se manter ativo como coordenador 
de curso “intelectual”. Assim, reconhece que: “Nas instituições privadas há 
uma ênfase em cumprimento de horários e tarefas burocráticas que nada 
contribuem para as ações de uma coordenação de curso. Existe hoje um dis-
curso falacioso de Coordenador como gestor de negócios, transformando a 
atuação do coordenador em um “faz de conta” em que as exigências admi-
nistrativas se sobrepõem as acadêmicas. (CC8, Quadro 2)

A afirmação, além de ser contundente, traz uma reflexão crítica acerca 
da ingerência e preponderância, em muitos casos, de ações administrativas 
e técnicas nas acadêmicas; acreditamos, entretanto, serem estas últimas, 
a prioridade das IES. Contudo, com a significativa diversidade de múltiplas 
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tarefas, ações, responsabilidades, organização de eventos e outras, pratica-
mente, uma ou muitas delas, acabam não tendo a atenção devida.

O quadro reduzido de pessoal de apoio nas IES ou, por outro lado, a desi-
gual ou má distribuição da divisão de trabalho contribui para aumentar as 
dificuldades de gerenciamento dos cursos. Somando-se a essas dificulda-
des, novas formas de organização do mundo do trabalho, que se distanciam 
da realidade e da cultura organizacional dos colaboradores, realçam ainda 
mais os problemas.

Em termos de produção acadêmica dos CC, os respectivos Lattes dizem 
muito de sua disponibilidade para realização de um dos tripés acadêmicos: 
pesquisa e publicação, no (Quadro 2).

QUADRO 2 – PRODUÇÃO ACADÊMICA DE COORDENADORES DE CURSOS DE IES

IES UF Artigos Trabalhos Livros Capítulos Total

em Anais de Livros

UFC CE 11 11 7 - 29

UNIFOR CE - 6 - - 6

UNIFOR CE 4 2 - - 6

FA7 CE 1 4 - - 5

UNAMA AM - - - - -

UECE CE 2 2 - 2 6

UFC CE 2 3 - 1 6

UECE CE 2 1 - - 3

UUFC CE 1 - - - 1

UNIFOR CE 1 - - - 1

UECE CE 2 2 - - 4

BC SP 1 2 - - 3

UNIFOR CE 2 2 1 1 6

UFC CE - 14 - 1 15

UECE CE 10 3 - - 13

UNIFOR CE - - - - -

UNIFOR CE 2 - - - 2

UFC CE 2 - - - 2

UMC SP 1 - - - 1

UFC CE 8 - - - 8

UECE CE 2 7 - - 9

UECE CE 2 1 - - 3

UNIFOR
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UFC CE - - - 1 1

UECE CE - - - - -

Fonte: Pesquisa direta, 2014.

Assim, temos os Quadros 3 e 4 sugerindo algumas das atividades que 
devem ser implementadas e desenvolvidas pelo coordenador de curso. O 
Quadro 3 apresenta as funções políticas e gerenciais do CC, sugeridas pelo 
MEC/INEP, e que se encontra em texto publicado pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) acerca da “construção” ideal 
do coordenador de curso.

QUADRO 3 – Atuação e tempo de experiência como gestor de cursos de graduação

POSIÇÃO CURSOS EM QUE ATUAÇÃO COMO COORDENADOR TEMPO DE SERVIÇO

10 Ciências Contábeis 2010-2014

20 CST Processo Gerencial 2010-2014

3º Fisioterapia 2013-2014

40 CST Processo Gerencial 2012-2014

50 Ciências Contábeis 2010-2014

60 Promoção e Eventos 2009-2014

70 Superior de Tecnologia em Design 2000-2014

8º Tecnologia em Marketing 2011-2014

90 Coordenador Administrativo 2011-2013

100 Gestão Financeira / Ciências Contábeis 2010-2012

110 Serviço Social 2013-2014

120 Tecnologia em Redes de Computadores 2013-2014

130 Diretor Administrativo 2000-2014

140 Coordenação Pedagógica 2013-2014

150 Turismo 2006-2014

160 Coordenador Administrativo 2014

170 Psicologia 2013-2014

180 Comunicação Social 2013-2014

190 Biomedicina 2013-2014

200 Farmácia 2012-2014

210 Gestão do Trabalho 2013-2014

220 Fisioterapia 2013-2014

230 Ciências Contábeis 2012-2014

240 Enfermagem 2013-2014

Fonte: Pesquisa direta, 2014.
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possível imaginar, mas apenas imaginar e querer acreditar que todas 
essas atividades e muitas outras mais – que não foram aqui registradas por 
não serem necessárias (ver Manual da ABMES, documentos do MEC/INEP, 
manuais de CC das IES) –, são efetiva e eficazmente

realizadas. E permitir ainda, que o CC possa ser um “intelectual” que con-
siga cuidar da própria carreira.

Podemos imaginar que participar de eventos exija menos esforços e 
tempo para os mesmos, assim como orientação de trabalhos de conclusão 
de curso. Em se tratando de cursos de qualificação é possível observarmos 
que antes de assumir a função de coordenação percebemos a participação 
expressiva dos profissionais seja em atividades de extensão, de cursos de 
curta duração, capacitação, dentre outras; posterior a isso, a produtividade e 
qualificação estancam. Pensamos, como diz o ditado popular, que é impos-
sível “assoviar e chupar cana”.

Considerações finais

Considerando a complexidade do campo de atuação dos coordenado-
res de IES no contexto brasileiro e, as exigências evidenciadas no raio de 
ação desses é factível que passamos a formar um profissional ideal quando 
analisamos a formação desses e a sua atuação frente à gestão dos cur-
sos. Percebemos que, dia após dia, o coordenador se encontra em meio a 
um conjunto de situações em que requer da parte dos mesmos o equilíbrio, 
eticidade, compromisso, capacidade e, em sentido geral, o profissionalismo 
que se mostra num caráter eficaz e funcional; mesmo que, inicialmente o 
coordenador de curso não apresente a formação e experiência necessárias 
ao cargo. Ao longo desta atividade é possível aprender-fazendo, não sem 
refletir acerca da própria experiência e, principalmente, admitindo a necessi-
dade contínua de formação profissional.

Os resultados comprovaram os pressupostos apresentados, princi-
palmente aquele relativo à ausência e à necessidade de uma formação 
específica para o coordenador de curso exercer suas funções. Tal formação 
poderá proporcionar não somente uma melhor atuação do coordenador de 
curso, mas também a otimização do trabalho acadêmico como um todo, 
favorecendo às IES e, acima de tudo, aos alunos que deveriam ser a pedra 
angular do processo educativo.
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O DIREITO À PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS E DOS 
ADOLESCENTES: ESTUDO DE CASO NA PEDIATRIA DO 

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA

Andrea Peixoto Garrido Aguiar1 | Fábia Geisa Amaral Silva2 
Maria de Fátima Bezerra3 | Roberta de Abreu Peixoto4

Karine Lima Verde Peixoto5

Resumo: Historicamente, a luta em relação aos direitos das crianças e dos 
adolescentes sempre foi contínua e repleta de desafios. A promoção des-
ses direitos na tentativa de superação da ausência de proteção ao qual 
esse segmento esteve submetido no decorrer dos tempos requer discus-
sões amplas na sociedade. Ter consciência de que a legislação acarretou 
avanços e que muitas conquistas ainda precisam ser solidificadas, conduz 
a uma abordagem significativa na continuidade dessa luta e que isso vem 
repercutindo nos países lusófonos a partir da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança pela Organização das Nações Unidas, em 1989. Este 
artigo tem o propósito de apresentar um estudo de caso realizado sobre o 
direito à proteção integral das crianças e dos adolescentes exercido na clí-
nica pediátrica do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara. O foco é analisar 
a efetivação desta referida proteção no âmbito do Sistema Único de Saúde 
no Brasil, especificamente na capital do Ceará, verificando a atuação dos 
órgãos protetivos criados pós-redemocratização do país. Observamos que 
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os limites existentes são fortes indícios do que ainda é preciso ser superado, 
mas as conquistas efetuadas no decorrer do tempo proporcionaram uma 
maior amplitude quanto às possibilidades que surgem nessa luta contínua 
pelo exercício desses direitos.
Palavras-chave: Criança e adolescente, Proteção integral, Sistema único de 
saúde.
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Introdução

Segundo Müller (2011) a língua portuguesa na vida cotidiana, as con-
dições de pobreza e eventualmente o acesso à educação escolar, mesmo 
que de forma precarizada, une uma significativa parcela do público infanto-
juvenil nos países lusófonos. Mas, o que diferencia os direitos e deveres das 
crianças e adolescentes, de forma geral, no contexto lusófono no século 
XX? Com a aprovação, em 1989, da Convenção Internacional dos Direitos 
da Criança pela

Organização das Nações Unidas (ONU), Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Moçambique, Portugal e Timor Leste vem buscado, através de diferentes 
estratégias, implementar políticas em favor deste público.

Metodologia

Compreendendo que a metodologia é o caminho escolhido para se chegar 
aos objetivos propostos pela pesquisa, e evidencia escolhas do investigador 
para elucidar o objeto de estudo, optamos por uma abordagem qualita-
tiva, assim, realizamos levantamento bibliográfico, além de uma pesquisa 
documental (GODOY, 1995) e estatística, através dos registros encontrados 
na unidade investigada. Finalizamos com a organização do material em 
fichamentos, esquemas e em seguida elaboramos o artigo para registro e 
sistematização da pesquisa.

Resultados e discussão

Atualmente, a carência material não é mais suficiente como critério de 
definição do que é ser pobre. Há uma tendência a considerar a pobreza como 
ausência de direitos, ou seja, na relação entre pobreza e cidadania mudou-
se o eixo de definição de condição social dos pobres, mas manteve-se a 
falta como referência. Portanto, a multidimensionalidade da pobreza, que 
além da questão dos serviços e da riqueza socialmente produzida, “é cate-
goria política que implica carecimentos no plano espiritual, no campo dos 
direitos, das possibilidades e esperanças” (MARTINS, 1991 apud YAZBEK 
2001, p. 34).

A situação dos países lusófonos, em sua grande maioria, e especifica-
mente o Brasil é caracterizada por uma absurda concentração de renda e 
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riqueza, sendo este país, possuidor de um dos mais baixos salários míni-
mos. Parte dessa má distribuição de renda reflete-se espacialmente nos 
bairros cearenses, visto que a decisão dos indivíduos de onde residir está 
fortemente condicionada à sua capacidade de renda, disponibilização de 
serviços públicos (educação, saúde, transporte, segurança, comercial); 
oportunidades de emprego, etc. Essa elevada desigualdade social pode 
ocasionar, entre outros problemas, a potencialização das tensões sociais 
culminando com o aumento da violência.

No âmbito local, temos um elevado índice de letalidade juvenil. 
Adolescentes são assassinados todos os dias; a maioria proveniente de 
famílias com menor poder aquisitivo residentes em bairros da periferia. O 
envolvimento com o tráfico e o uso de drogas é um dos fatores marcantes 
para a ocorrência desses crimes. A exploração sexual de crianças e adoles-
centes também são muito acentuadas na cidade de Fortaleza e na região 
metropolitana; dentre outras violências que envolvem mulheres, idosos, 
homossexuais, pessoas com deficiência e adultos de um modo geral.

É nesse aspecto de discussão à proteção integral das crianças e dos 
adolescentes no âmbito da saúde, que são realizados os encaminhamentos 
no setor pediátrico do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), na 
tentativa de abranger tanto os pacientes quanto os familiares em relação 
aos diversos órgãos encaminhados.

O HGWA é um hospital de atenção secundária inserido na rede pública 
de saúde, tendo sido o primeiro hospital público da região norte e nordeste 
a receber o título de acreditação hospitalar nível dois pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA). Trata-se de um espaço de apoio para a rede 
terciária de assistência do Estado do Ceará, atendendo exclusivamente a 
população do Sistema Único de Saúde (SUS). O local onde é inserida a pes-
quisa é a clínica pediátrica, que tem 66 (sessenta e seis) leitos distribuídos 
em pediatria I e pediatria II. São dezesseis enfermarias com quatro leitos 
cada, além de dois isolamentos.

Segundo Freire (1987, p. 57):

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como 
produto da ação dos homens, também não se transforma por 
acaso. Se os homens, são os produtos desta realidade e se 
esta, na “inversão da práxis”, se volta sobre eles e os condiciona, 
transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos 
homens.
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A equipe multiprofissional não contém nenhum profissional de educação, 
porém possui médicos (com diversas especialidades), psicólogo, assistente 
social, nutricionista, fonoaudiólogo, farmacêutico, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem. Sendo um hospital de referência, o HGWA não 
possui atendimento emergencial.

Dessa forma, os pacientes chegam através do sistema de regulação do 
SUS. A clínica pediátrica recebe crianças e adolescentes de Fortaleza e de 
outros municípios do Estado. No momento da admissão, os diversos profis-
sionais atuam conforme as suas especialidades, cabendo ao Serviço Social 
o preenchimento da Ficha de Avaliação Social (FAS), através da qual se tem 
uma dimensão da situação socioeconômica da família dos pacientes, con-
forme citação:

A práxis, porém, é reflexão a ação dos homens sobre o mundo 
para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da con-
tradição opressor-oprimidos. Desta forma, esta superação exige 
a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com 
que, objetivando-a simultaneamente atuam sobre ela. Nenhuma 
pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimi-
dos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de um 
“tratamento” humanitarista, para tentar, através de exemplos reti-
rados de entre os opressores, modelos para a sua “promoção”. 
Os oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos, na luta por 
sua redenção. (FREIRE 1987, p. 38).

A partir da contextualização da dinâmica familiar pode-se haver uma 
materialização relativa aos encaminhamentos necessários, pois a partir 
do histórico e da situação familiar atual, o fluxo é direcionado. São verifi-
cadas situações diversas, tais drogadição familiar, negligências em relação 
aos cuidados com os pacientes, muitas vezes no quesito da alimentação, 
principalmente quanto às crianças diabéticas, proporcionam dificuldades no 
âmbito do cuidado com os pacientes fora e dentro da esfera hospitalar.

Ocorrências de suspeitas de abuso/ violência sexual é algo que mobiliza 
toda a equipe, o que ocasiona a necessidade de um maior cuidado com a 
situação em si, pois não se deve condenar antes de uma maior definição, ou 
seja, o fluxo de encaminhamento para o conselho tutelar, seguido da guia 
da Delegacia da Criança e do Adolescente para exame de corpo de delito no 
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Instituto Médico Legal deve ser seguido, cabendo aos órgãos específicos 
agirem de acordo com as suas competências e responsabilidades.

Nos mais diversos casos sejam de violência sexual, maus-tratos, negli-
gência, abandono, entre outros, é realizada a notificação compulsória 
determinada pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN). As notificações são encaminhadas para 
os órgãos específicos conforme a violação de direito. O conselho tutelar 
é, geralmente, um órgão que recebe todas, contudo isso não significa que 
o encaminhamento não seja feito de forma simultânea para outros equi-
pamentos, pois são abrangidos os Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(CREAS), Delegacia da Mulher, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
(CEDECA), Ministério Público, Centro de Referência da Mulher e diversos 
outros. Entre os meses de janeiro e dezembro de 2016 foram realizadas 
cerca de 64 (sessenta e quatro) notificações referentes a abordagens das 
situações supracitadas.

Além das notificações são encaminhados relatórios sociais, pois algumas 
situações exigem soluções que vão além do cuidado com as crianças e os 
adolescentes. Durante o acompanhamento profissional foram e são verifica-
das violências contra as mulheres, na maioria das vezes, das genitoras dos 
pacientes. Em algumas abordagens, as mulheres são orientadas a realiza-
rem Boletim de Ocorrência (BO) devido às ameaças e às agressões sofridas 
por parte de companheiros ou ex-companheiros, para serem providencia-
das, desse modo, medidas protetivas para resguardo da integridade física 
e mental. Em alguns momentos, há resistência inicial quanto a conversar e 
admitir a violência doméstica, entretanto com o decorrer dos atendimentos 
diários nas enfermarias e contatos com os pacientes, a abertura através do 
diálogo é construída, o que possibilita a intervenção profissional.

A situação de vulnerabilidade social a qual muitas famílias são sub-
metidas, ou seja, sem condições dignas de habitabilidade, de higiene, de 
saneamento básico, de alimentação, de renda, por exemplo, repercute nos 
encaminhamentos para os Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) que fazem parte da rede socioassistencial e promovem a prevenção 
quanto ao rompimento dos vínculos familiares e acompanhamento familiar 
com visitas domiciliares. Nos CRAS existem projetos para jovens, gestan-
tes, idosos e crianças, buscando a integração intergeracional muitas vezes 
e propiciando acesso a programas como o Cadastro Único, no qual está 
inserido o Programa Bolsa Família.
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As violações de direitos, tais como negligência com os cuidados diários 
das crianças e adolescentes, são repassadas, além do conselho tutelar, para 
os CREAS, a fim de que o acompanhamento familiar também seja realizado 
e a partir disso, possa haver uma continuidade da visualização da vida dos 
componentes da família.

O quadro de crianças encefalopatas e com diversas doenças crônicas, é 
comum no eixo pediátrico do hospital. Permanecem, em sua maioria, res-
tritas ao leito, com dependência importante quanto aos cuidados diários 
para atividades básicas como alimentação, higienização, locomoção etc. 
No pós-alta precisam ainda de medicamentos, insumos e equipamentos 
hospitalares, tais como cama hospitalar, cadeira de rodas, colchão pirami-
dal, dieta enteral, equipos, aspirador, nebulizador, concentrador de oxigênio, 
entre outros, exigindo agendamentos para o INSS, a fim de que sejam inscri-
tas no Benefício de Proteção Continuada (BPC), benefício determinado pela 
Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8742/93) em seu artigo 203, inciso V, 
sendo submetidas à perícia médica e social. Para a conquista deste direito 
são elaborados laudos médicos com a solicitação do suporte pós-alta. A 
questão é que a maioria dos municípios alega que não tem condições de 
assumir tais cuidados, seja por falta de recursos financeiros, seja por ausên-
cia de equipe multiprofissional para acompanhamento domiciliar. Algumas 
crianças e adolescentes recebem alta clínica, mas não conseguem sair do 
hospital devido a tais dificuldades.

As famílias são orientadas a procurarem a Defensoria Pública da Saúde 
(NUDESA) quando o município em que moram não possui este órgão. Caso 
tenha, podem ir ao próprio município. Em algumas situações ocorre a judi-
cialização do processo, visto a negativa da secretaria de saúde do respectivo 
município em fornecer o que foi solicitado. Muitos contatos são realizados 
diariamente com o Ministério Público, que atua de forma parceira quanto às 
reivindicações supracitadas.

As crianças da Unidade de Cuidados Especiais (UCE pediátrica) ficam, 
em média, dois anos no hospital, pois é dependente de ventilação mecânica, 
o que ocasiona uma maior dificuldade de serem recebidas pelo município de 
origem. As famílias, praticamente, moram no hospital com turnos de reveza-
mentos entre eles. É solicitado aluguel social para os que decidem residir em 
Fortaleza, sendo o município de origem responsabilizado pelo pagamento 
do valor. Nesses casos, é solicitada inclusão no Serviço de Assistência 
Domiciliar (SAD) existente no HGWA, formada por uma equipe multiprofis-
sional que realiza visita domiciliar para acompanhamento do paciente.
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A atuação de alguns órgãos, por exemplo, o conselho tutelar de algumas 
áreas de Fortaleza e de alguns municípios, não proporciona a efetividade 
dos encaminhamentos, sendo verificada falta de suporte logístico a esses 
órgãos, mas também, ausência de compromisso profissional de certos con-
selheiros. Nessas situações, faz-se necessário acionar o Ministério Público 
para fazer cumprir o seu papel de fiscalizador, o que poderia ser evitado, 
caso o conselho tutelar exercesse a sua função de forma efetiva.

O descrédito em relação aos conselhos tutelares diversas vezes per-
passa às outras instituições como escolas, por exemplo, visto o hospital 
receber situações de crianças com suspeita de violações de direitos e ao 
estabelecermos contato com o ensino público, obtermos respostas referen-
tes à falta de atuação do referido conselho, ou descrença em acionar pelas 
outrora tentativas fracassadas.

Ao receberem alta hospitalar, os pacientes perdem o vínculo com o 
hospital, com exceção dos que continuarão recebendo acompanhamento 
ambulatorial.

Apesar das dificuldades supracitadas, são muitas as conquistas quanto 
aos encaminhamentos realizados, pois muitas crianças e adolescentes (e 
suas famílias também) são contempladas com direitos os quais passaram, 
muitas vezes, anos sem tê-los disponíveis. A falta do acesso aos diretos tem 
extrema relação com o desconhecimento quanto aos canais para obtenção 
desses mesmos direitos.

É fato que nos acompanhamentos posteriores às altas, verificamos 
grandes conquistas não somente quanto ao estado de saúde dos pacien-
tes, mas, também, do empoderamento dessas famílias que acabam tendo 
maiores possibilidades de reivindicação de direitos em situações futuras.

A deficiência na integração das políticas públicas não favorece a melhor 
efetivação dos encaminhamentos, contudo o que é conquistado faz diferença 
na vida daqueles que são contemplados. Torna-se urgente a elaboração 
de programas, projetos e serviços que envolvam as famílias em todos os 
contextos lusófonos; implementar políticas públicas que possibilitem o 
acesso das pessoas a unidades de saúde, escolas, habitação, segurança, 
lazer, trabalho (de forma digna) como direito garantido por lei; trabalhar a 
intersetorialidade visando a integração das referidas políticas; considerar o 
território e suas características culturais; estimular e implementar conse-
lhos de direitos nos quais a paridade entre Organizações Governamentais 
e Organizações Não Governamentais proporcionem a participação na luta 
pelos direitos de cada segmento.
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A educação escolar, entendida como direito básico da criança e do ado-
lescente é desconsiderada pelo hospital em todos os sentidos, como se pode 
observar nos registros efetivados até o momento. Em nenhum instante foi 
possível identificar se o público atendido manteve/mantém o vínculo com 
sua unidade de ensino. Embora reconheçamos que uma unidade hospita-
lar serviços de educação possam até comprometer tratamentos de saúde 
específicos, registramos que o diálogo entre hospital e escola torna-se fun-
damental para atendimento do direito legal que é a proteção integral das 
crianças e adolescentes.

Considerações finais

A luta por melhores condições de acesso às políticas públicas é um ato 
contínuo que requer o envolvimento de vários atores sociais. No decorrer 
dessa investigação, pudemos observar a incessante luta por melhores con-
dições de vida para crianças e adolescentes em um determinado espaço. 
Essa luta não é recente e requer continuidade.

O atual momento histórico brasileiro, de grandes propostas que estimu-
lam o retrocesso quanto aos direitos historicamente conquistados, atinge, 
também, esse segmento tão marcado por desproteções e injustiças. A 
questão da diminuição da menoridade penal e o Estatuto da Família são 
exemplos marcantes disso. Não há como promover a proteção integral de 
crianças e adolescentes sem visualizar o contexto familiar e a convivência 
comunitária, tampouco desconsiderar a necessária integração entre as polí-
ticas públicas. E entre elas destacamos a importância de um diálogo mais 
efetivo entre as instituições de saúde e educação como fundamental como 
preceito legal na constituição do direito integral à criança e adolescente.

No contexto dos países lusófonos, a experiência aqui investigada/des-
crita pode contribuir na elucidação de alguns aspectos que compõem o 
conjunto de esforços atuais no sentido da superação da crise quantitativa 
e qualitativa do sistema de saúde e educacional. A construção de políticas 
públicas eficazes relacionando hospitais e escolas, saúde e educação pas-
sam pela reflexão sobre a importância de profissionais da área pedagógica 
compondo equipes multiprofissionais de saúde. Plagiando, Paulo Freire, em 
tempos de recrudescimento de recursos públicos, esperançar e perseverar 
são verbos importantes para seguir adiante na luta pela garantia de direitos 
e constitucionais historicamente conquistados.
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PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL EM  
UMA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO  

DO ESTADO DO CEARÁ.

Nayana Rios Nunes da Silva1 | Lucio Flávio Azevedo Rodrigues2

Resumo: O clima organizacional representa a percepção coletiva que os tra-
balhadores têm da instituição, tendo uma relação direta com a satisfação 
e motivação dos trabalhadores para o trabalho, assim coma a sua cultura, 
normas, usos e costumes. Ao realizar a presente pesquisa, tínhamos como 
objetivo analisar o clima organizacional entre os colaboradores de um serviço 
autônomo de água e esgoto de um município do interior do Ceará, identifi-
cando os fatores positivos e negativos que poderiam estar interferindo nesse 
clima. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa-ação de natureza quali-
quantitativa, para que conseguíssemos dialogar entre os dados estatísticos 
e as respostas, comentários e sugestões dadas pelos trabalhadores cole-
tados através de formulários. Na fase da coleta de dados, os trabalhadores 
foram ouvidos em pequenos grupos formados de acordo com os processos 
de trabalho que desempenham na instituição, assim como sua lotação de 
trabalho. A partir da análise desses conteúdos, foi possível identificar o que 
tem representado fatores de satisfação e insatisfação no trabalho para os 
colaboradores, assim como revelou os pontos que precisam ser melhora-
dos. Como resultados da pesquisa de clima organizacional, o grupo gestor 
pôde direcionar seu planejamento para solucionar os pontos frágeis identi-
ficados, possibilitando a superação de algumas dificuldades e a construção 
de um clima organizacional mais saudável e satisfatório para todos, poten-
cializando a motivação dos trabalhadores para o trabalho e despertar seu 
poder de agir.
Palavras-chave: Clima Organizacional; Processos de trabalho; Satisfação.

1 Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará - CE. Assistente Social no Serviço 
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Introdução

O trabalho é a categoria fundante do ser social, através da qual o homem 
transforma o mundo ao seu redor e a si mesmo (Lukacs:2012). Assim 
temos o trabalho como uma “protoforma” de organização da socie-

dade, recebendo uma centralidade na vida dos sujeitos, sendo destacada 
por CLOT porque “condiciona a perenização de todos os outros (homens) ao 
assegurar ou não a sobrevivência de cada membro da espécie” (2007, p. 90, 
grifo nosso).

No entanto, diante do contexto atual de precarização no mundo do traba-
lho e complexificação das relações sociais, o trabalho vem sofrendo rebates 
na sua capacidade de proporcionar prazer e satisfação pessoal. Assim se 
torna imprescindível compreender como os trabalhadores estão sentindo e 
avaliando os seus processos e relações de trabalho e como isso tem repre-
sentado motivação e satisfação com o trabalho.

Nos apropriamos da categorização de trabalho e “processos de tra-
balho” de Karl Marx (1982) que os define como a atividade sobre a qual o 
ser humano emprega sua força intencional (Intencionalidade) e planejada 
(teleologicamente) para produzir os meios de sua sobrevivência através de 
três condicionantes: objeto de trabalho, meios de produção e o próprio tra-
balho, carregando um caráter ontológico fundante do ser social.

Deste modo, buscamos nesta pesquisa compreender como os aspec-
tos anteriores interferem no clima organizacional, compreendido como a 
percepção que cada colaborador tem da organização com a sua cultura, 
normas, usos e costumes. Está relacionada à interpretação da reação posi-
tiva ou negativa do ambiente interno e possui imbricação direta com o grau 
de motivação existente, de sorte que um exerce influência no outro – retroa-
ção recíproca (Borralho apud CHIAVENATTO, 2008; KAHALE, 2007).

Compreender de que forma os colaboradores sentem a instituição é con-
siderado um investimento, à medida que se compreende que o colaborador 
satisfeito, empenha-se mais com os objetivos da empresa e rende mais, 
além de reduzir o absenteísmo, fortalecer o trabalho em equipe, aumenta a 
participação, estimula a criatividade e produtividade e sente-se motivado a 
contribuir com o futuro da empresa, entendendo como fruto do seu esforço 
e sucesso pessoal.

Nesse sentido, o instrumento escolhido para mensurar o nível de satis-
fação dos trabalhadores de uma empresa de saneamento no município 
de Sobral, do Estado do Ceará, foi a realização de uma pesquisa de clima 
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organizacional. Possibilitando a identificação de quais fatores têm motivado 
a permanência dos colaboradores na Autarquia municipal e quais estariam 
deixando-os insatisfeitos com o trabalho.

A implantação da pesquisa de clima organizacional foi uma inovação 
nessa instituição, realizada inicialmente no ano de 2014, representou um 
avanço naquele período de modo que foi realizada uma nova edição três 
anos depois, portanto em 2017 e pretensões de realizar uma nova edição 
em 2020, objetivando identificar as mudanças nas fortalezas e fraquezas 
relacionados ao clima organizacional, a partir da visão dos colaboradores.

A iniciativa de realizar a pesquisa, foi em conformidade com o crono-
grama de atividades do plano de clima organizacional da gestão de pessoas 
da Autarquia municipal em parceria com o CEREST – Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador, que teve início em outubro de 2017 com a realiza-
ção de uma oficina com o grupo gestor sobre assédio moral, relacionamento 
interpessoal e lideranças: como melhorar a comunicação interpessoal no 
ambiente de trabalho.

O método utilizado foi o da pesquisa–ação para coletar a avaliação dos 
colaboradores, dentro de uma abordagem quanti-qualitativa, haja vista a 
dimensão quantitativa abarcar a análise de dados dos formulários, dan-
do-lhes um tratamento estatístico, enquanto a abordagem qualitativa nos 
possibilitou fazer uma relação entre os dados numéricos encontrados, com 
as propostas, comentários e observações que os colaboradores apresen-
taram luz da literatura sobre mundo do trabalho e clima organizacional, 
possibilitando uma análise mais completa da realidade.

O universo pesquisado consta de 193 servidores, sendo que apenas 156 
participaram das reuniões, representando, assim, 81,3% do total. Foram uti-
lizados três instrumentais, sendo um formulário de perguntas abertas sobre 
visão, missão e valores que atribuem a instituição, um segundo com fatores 
de satisfação e de insatisfação respectivamente, contendo indicadores dos 
quais deveriam assinalar apenas os três que mais correspondiam ao seu 
cotidiano e o último e mais relevante que era o formulário da pesquisa de 
clima organizacional, contendo 36 questões de múltipla escolha e espaço 
para considerações ao final.

A análise dos resultados foi realizada através dos dados brutos encon-
trados para cada segmento, seguido de uma avaliação social de cada 
agrupamento e análise sintética dos critérios que requerem uma maior 
atenção, assim como apontando hipóteses de causas e efeitos dos resulta-
dos obtidos, bem como sugestões de melhoria.
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Os resultados da pesquisa de clima organizacional foram apresentados 
à gestão institucional no intuito de subsidiar decisões de gerentes e dire-
tores referentes ao planejamento de ações para a empresa, com vistas ao 
crescimento e fortalecimento da mesma, contribuindo para um clima de 
satisfação no ambiente de trabalho, o que reflete diretamente no nível de 
satisfação com o trabalho e repercute na saúde dos trabalhadores. Assim 
como ao “dar voz” aos colaboradores, possibilita que tenham uma partici-
pação direta na identificação das maiores problemáticas institucionais e na 
resolução destas, através da indicação de possíveis soluções, potenciali-
zando seu poder de agir.

Metodologia

A pesquisa-ação foi escolhida por sua capacidade de transformar, afinal o 
conhecimento não é somente para informar, como na pesquisa exploratória, 
mas, principalmente, para conscientizar o grupo e ajudar a criar alternativas 
aos problemas identificados, provocando mudanças, inclusive na cultura 
organizacional. Thiollent (1986).

A abordagem utilizada foi a quali-quantitativa por envolver os aspectos 
das abordagens quantitativa e qualitativa propiciando uma visão dialética 
da realidade, agrupando os aspectos das duas perspectivas para atender as 
necessidades dos pesquisadores.

A coleta de dados se deu através de formulário contendo 36 (trinta e seis) 
perguntas objetivas, distribuídas em 05 (cinco) dimensões: otimização da 
força de trabalho, práticas de liderança, compromisso dos colaboradores, 
aprendizagem e treinamento, sentimento de pertença3.

Para cada afirmação orientamos que fosse atribuída única resposta que 
varia em uma escala de 1 a 5 (1=nunca; 2=raramente; 3= às vezes; 4= fre-
quentemente; 5=sempre), tendo ainda a opção de expressar sua avaliação 
como “não sei/não aplicável”. Além destas questões, também foi inserido no 
questionário um espaço no qual o servidor foi convidado a escrever suas crí-
ticas e sugestões para a melhoria da instituição ou para a própria pesquisa.

Na versão de 2017, acrescentamos mais dois questionários ao formulário 
acima descrito, sendo um aberto por solicitação do diretor presidente, que 
versava sobre compreensão da visão, missão e valores (vícios e virtudes) 

3 Acrescentamos na edição de 2017, algumas perguntas referentes à satisfação com remuneração, 
assédio moral, prazer pelo trabalho realizado e serviços prestados pela autarquia.
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institucionais e um último de questões de múltipla escolha contendo fatores 
de satisfação e de insatisfação, dos quais deveriam eleger apenas 03(três)4 
dos mais presentes no seu cotidiano, para podermos ter uma resposta 
precisa sobre o que faz com que os servidores estejam e permaneçam na 
autarquia.

Os colaboradores foram agrupados em pequenos grupos de até quinze 
pessoas, para facilitar a explicação da iniciativa, da metodologia adotada e 
aplicação da pesquisa. Nessa formação de grupos levou-se em considera-
ção o local de trabalho de cada servidor e a atividade desempenhada5, por 
vezes ajustando-os a grupos com maior afinidade laboral que o cargo ou 
função ocupados, todos foram convidados a participar, independentemente 
de possuírem vínculo efetivo ou comissionado. Nesse momento, era expli-
cada a metodologia a ser aplicada e eles eram convidados a falar sobre seus 
processos de trabalho e o que estava dificultando a realização dos mesmos.

As gerências e diretorias, formaram uma turma especial, por uma dupla 
finalidade, por um lado para não constranger os seus subordinados e por 
outro porque realizaram uma análise institucional como um todo e sua rela-
ção com a presidência, tendo ainda um instrumental extra onde analisaram 
quais são os desafios do seu setor, tal instrumental consta com 22(vinte e 
dois) quesitos, distribuídos em quatro campos: interações sociais, estrutura 
física, fatores internos, fatores externos.

No somatório de respostas atribuímos cores para cada resposta, de modo 
que respostas satisfatórias receberam cores verdes, o critério “as vezes” 
recebeu a cor amarela sugerindo atenção e as respostas insatisfatórias 

4 A inclusão desses dois formulários possibilitou que déssemos uma resposta em um mês para a 
diretoria, por serem de fácil compilação e compreensão, oferecendo uma prévia para a gestão da 
autarquia de saneamento municipal. Enquanto que a compilação e análise de conteúdo das re-
postas do formulário “principal” necessitou de um tempo muito maior por conter uma base quan-
titativa e os dados serem contabilizados manualmente e pela complexidade que envolve analisar 
o conteúdo estatístico relacionando-o com as outras duas pesquisas de amostragem rápida, os 
comentários e sugestões dos colaboradores participantes e literatura.

5 Considerou-se as peculiaridades dos processos de trabalho desenvolvido por cada grupo de co-
laboradores e seus espaços de trabalho, por exemplo dentro da Gerência do Serviço de Água (1. 
Divisão Operacional – aqueles colaboradores atribuídos de realizar ligações de água e promover 
a manutenção e funcionamento das redes de água; 2. Estações de tratamento de água – ser-
vidores responsáveis por operar as estações de tratamento e garantir a qualidade da água e 3. 
Encarregados de sistemas independentes- são os colaboradores lotados nos distritos e que são 
responsáveis por unir as duas funções anteriores, além de realizar corte e religação de água, assim 
estando distantes da sede das decisões da empresa e ainda assim carregando grande responsab-
ilidade de representa-la nas localidades em que moram e trabalham.



606
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

receberam a cor vermelha, merecendo um olhar mais crítico dos gestores. 
Nesta síntese numérica dos resultados da pesquisa, ainda subdividimos em 
perguntas de caráter positivo e negativo6, as quais foram colocadas pro-
positalmente para observar a atenção dispensada pelos colaboradores na 
análise das questões.

A apresentação dos produtos partiu de uma explanação do resultado geral 
(somatório de todos os participantes, seguindo para as diretorias, dentro 
destas a hierarquização em gerencias, dentro destas algumas subdivisões 
de acordo com os processos de trabalho desenvolvidos pelos trabalhadores, 
tendo ao final um capítulo para os gestores, novamente subdivididos por 
diretoria.

Resultados e discussão

Na pesquisa de clima organizacional de 2017, contamos com a parti-
cipação de 157 colaboradores, sendo 51 da Diretoria Administrativa, 96 da 
Diretoria Operacional e as 10 lideranças institucionais, totalizando uma par-
ticipação de 81,8% dos servidores.

Na primeira Pesquisa de Clima Organizacional, em 2014, tivemos a cola-
boração de 197 participantes de um total de 218 colaboradores no período. 
Observa-se uma queda na participação dos servidores, onde em 2014 tive-
mos 90,7% de participação e 2,3% de abstenção, nessa edição tivemos 81,8% 
de participação e 12,5% de abstenção, sendo a maior parte de servidores da 
Gerência de Serviços de Água onde totalizamos 19 abstenções.

Acredita-se que a redução da participação, deu-se em razão dos servi-
dores não identificarem muitas mudanças após a primeira pesquisa como 
nos informou um dos colaboradores que se absteve. Consideramos o saldo 
da participação dos servidores positivo e o atribuímos novamente à comu-
nicação que foi estabelecida entre Gestão de Pessoas e respondentes, além 
do apoio, suporte e incentivo dado pelo grupo gestor, associados à forma e 
metodologia como a pesquisa foi conduzida, com um modelo que zelou pelo 
sigilo e confidencialidade dos dados.

6 Para esclarecer esse tópico das perguntas de cunho negativo, vamos exemplificar com a pergunta 
nº 7 do formulário: As condições de trabalho oferecem algum risco à minha segurança? Caso o 
colaborador responda com “frequentemente”, teríamos que despertar um alerta, enquanto que na 
maioria das perguntas, essa seria a resposta mais satisfatório.
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Como resultado da pesquisa de satisfação e insatisfação, surgiu como 
o maior atrativo da instituição para os colaboradores, os benefícios (vale 
alimentação, plano de assistência médica para o colaborador e seus depen-
dentes, quinquênio, auxilio ao filho excepcional, seguro de vida), que supera 
até mesmo a estabilidade do concurso público que recebeu o segundo lugar, 
seguido do relacionamento interpessoal. Como podemos ver no gráfico 
abaixo:

Gráfico 1: Fatores de satisfação dos servidores do SAAE-Sobral.

Em contrapartida, o que vem despertado a insatisfação dos colaborado-
res refere-se à falta de infraestrutura para trabalhar, destacadamente pelo 
formulário da pesquisa de clima organizacional relacionado à indisponibi-
lidade de materiais, recursos e equipamentos de trabalho em quantidade 
suficiente e ao ambiente físico que carece de uma reforma para atender as 
novas demandas da Autarquia, seguido da falta de oportunidade de cresci-
mento, sobre esse aspecto destaca-se que a reformulação da lei orgânica 
da instituição causou descontentamento entre os colaboradores do quadro 
efetivo que observaram as vagas de gerente antes exclusivas para tais, serem 
abertas ao público externo de forma comissionada, assim como a amplia-
ção do quantitativo de cargos comissionados em um contexto de retração 
dos salários que somente sofreu reajuste no decorrer da realização desta 
pesquisa, sem efeitos retroativos. O terceiro fator, que está praticamente 
com o quarto indicador de insatisfação refere-se à falta de reconhecimento 
pelo bom desempenho e a ausência de treinamentos. Sobre reconheci-
mento, temos como único meio de análise a avaliação de desempenho que 
é empregada para servidores em estágio probatório, os demais não passam 
por nenhum tipo de avaliação.
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Partindo para uma análise mais detalhada dos fatores apontados ante-
riormente, nos voltaremos para o formulário padrão da pesquisa, onde das 
36 (trinte e seis) perguntas contidas nesse formulário, encontramos 5652 
(cinco mil seiscentas e cinquenta e duas) respostas e destas 27% demons-
tram insatisfação (critérios vermelhos), 23% indecisão (critério amarelo as 
vezes) e 45% satisfação (critérios verdes), restando 5% de respostas neutras 
que os respondentes, preferiram deixar em branco ou avaliaram que não 
sabiam ou não era aplicável aquela pergunta

Gráfico 2: Total de respostas de conotação positiva.

O formulário continha igualmente algumas perguntas de conotação nega-
tiva, buscando avaliar o grau de atenção dos participantes, do qual foram 
advertidos. Neste grupo de perguntas, igualmente encontramos que 40,8% 
sugerem insatisfação (critérios frequentemente e sempre – vermelhos) 
sendo essas perguntar referentes ao grau de risco de morte que os colabo-
radores identificam no seu trabalho, disputas profissionais no ambiente de 
trabalho e sobre a intenção de mudar de emprego.

A pesquisa encontra-se dividida em agrupamentos e nos deteremos 
a comentar nesta análise social os resultados negativos, para suscitar os 
desafios a serem enfrentados pela instituição.

O primeiro grupo refere-se à “otimização da força de trabalho” traz um 
panorama das condições materiais que tem sido oferecida para os colabora-
dores, tendo apresentado resultados mais críticos que na pesquisa de 2014, 
quando 55% dos colaboradores relatavam que não tinham acesso frequente 
aos materiais/tecnologias/equipamentos de trabalho, hoje a insatisfação 
saltou para 83,6% (questão 01, critérios nunca, raramente e as vezes), espe-
cialmente na diretoria operacional.
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O ambiente físico (instalações, espaços e mobiliário), também não tem 
se mostrado adequado para 70,1% dos colaboradores realizarem adequa-
damente seu trabalho (questão 03, critérios nunca, raramente e as vezes), 
reforça-se que o espaço de trabalho reflete na imagem externa da instituição 
e no comportamento das pessoas, requerendo uma reforma dos prédios e 
aquisição de novos móveis e equipamentos, uma reivindicação que se pro-
longa desde 2014, por ocasião da última pesquisa.

Sobre a relação de tempo/equipe e trabalho, os dados permanecem 
iguais, onde aproximadamente metade dos colaboradores admitem que 
estão satisfeitos com esse aspecto. Outro indicador que requer atenção 
refere-se a sensação de risco a segurança encontrada frequentemente/
sempre por 50,6% dos participantes, destacadamente mais presente no 
cotidiano dos colaboradores da diretoria operacional, muitos comentários 
apontavam a necessidade em se estar realizando a entrega de equipamen-
tos de proteção individual – EPI’s, sendo já uma medida positiva da gestão 
a implantação da CIPA em outubro de 2017.

Sobre “práticas de liderança”, pretendíamos avaliar como o servidor 
percebe a atuação de sua chefia sob os pontos de vista técnico e de rela-
cionamento humano, avaliando, assim, a eficácia do modelo de gestão. No 
geral, prevaleceram respostas positivas, porém destacamos que o incentivo 
ao desenvolvimento de trabalho em equipe não é uma constante para 51,6% 
dos colaboradores, requerendo a adoção de medidas por parte dos gerentes.

Essa pergunta pode ainda ser associada ao questionamento 27 do for-
mulário, onde mais de um terço dos respondentes apontaram que nunca/
raramente as novas ideias são bem-vindas e os colaboradores são motiva-
dos a encontrar novas e melhores maneiras de realizar seu trabalho, uma 
insatisfação com a comunicação interna que persiste desde a pesquisa 
de 2014, neste sentido Chiavenato (2008) afirma que a organização deve 
comunicar e explicitar sua filosofia aos funcionários, solicitando opiniões e 
sugestões sobre assuntos relacionados ao trabalho.

A vigésima oitava pergunta do formulário ratifica o posicionamento 
anterior, quando 52,9% dos colaboradores refletem que nunca/raramente a 
empresa promove a colaboração de todos na resolução de problemas que 
se apresentam, o que pode criar a ideia de que a Autarquia não reconhece 
e valoriza as experiências do grupo laboral. Portanto, faz-se salutar criar 
espaços que propiciem os servidores exporem suas ideias, inquietações e 
motivações para que se pautem relações mais amistosas, propiciando uma 
gestão mais participativa, inclusive, refletindo no clima organizacional. Sobre 
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esse aspecto, Mauricio (1998) esclarece que “diante dessa realidade (inova-
ções tecnológicas), o grande desafio das empresas, a fim de garantir a sua 
competitividade e até a sua sobrevivência no terceiro milênio, tem sido criar 
e cultivar um ambiente organizacional voltado e motivado para o constante 
aprendizado“ (1998; 93).

A insatisfação no agrupamento de lideranças ficou direcionada à dire-
ção da autarquia, que para a maioria dos participantes não tem apresentado 
decisões justas (questão 14), na pesquisa passada identificamos que 73,8% 
dos colaboradores tinham um sentimento de impunidade por parte da ges-
tão para colaboradores que não apresentassem uma conduta ética e bom 
desempenho, nessa edição a pergunta foi excluída, mas ainda conseguimos 
identificar a permanência desse sentimento nos comentário e no questioná-
rio aberto que trata sobre os “vícios” da autarquia, sendo por vezes apontado 
que falta punição a usuários infratores e servidores.

No que concerne a “compromisso dos colaboradores”, a maioria dos 
participantes sentem autonomia para desempenhar seu trabalho e 97,4% se 
esforçam para desempenhar seu trabalho da melhor forma possível (ques-
tão 17, critérios as vezes, frequentemente e sempre), porém para 40,8% a 
remuneração é insatisfatória, para 21,7% estão indecisos (indicador amarelo) 
e 28% plenamente satisfeitos (critérios verdes – sempre e frequentemente) 
e quase 10% preferiram se abster da resposta. Esteve muito presente nos 
comentários, a reivindicação por um Plano de Cargos, Carreira e Salários, 
uma bandeira de luta antiga dos sindicatos da categoria.

Gráfico 3: Resposta dos colabores sobre reconhecimento pelo bom desempenho no 
trabalho.
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Apreende-se pelo gráfico anterior que apenas 19% dos colaboradores 
sentem-se reconhecidos, e esse indicador afeta diretamente a autoes-
tima e motivação dos grupos, inclusive, afetando o clima organizacional e 
a produtividade. Num estudo realizado nos Estados Unidos sobre a força 
de trabalho, verificou-se que os salários e os benefícios adicionais não são 
os motivos pelos quais uma pessoa gosta de seu emprego ou permanece 
nele. Para estas pessoas o mais importante é a qualidade do ambiente de 
trabalho e o apoio recebido no mesmo. (ROBBINS, 2002).

Portanto, esse indicador deverá ser observado com atenção pela gestão 
para adoção de medidas que façam com que os colaboradores sintam que 
seus esforços são importantes para o futuro da instituição.

Outro ponto que também nos despertou atenção refere-se ao nível de 
integração, que foi um dos desafios mais evidentes em 2014, quando 35% 
dos respondentes afirmaram que frequentemente/sempre identificam dis-
putas profissionais nas suas gerências, hoje o índice baixou para 32,4%, 
consequentemente aumentou para 39,9% o percentual de servidores que 
nunca/raramente reconhecem disputas no seu ambiente de trabalho (ques-
tão 21). Nesse mesmo sentido identificamos que 44,6% dos respondentes 
da pesquisa admitem que há integração em seus setores/ gerencias (ques-
tão 22).

No agrupamento “aprendizagem e treinamentos” encontramos o índice 
mais alarmante por ser negativamente avaliado por 77,1% dos colabora-
dores (questão 23, critérios nunca e raramente), que admitiram que não 
têm acesso a treinamentos, uma problemática que vem sendo apontada 
desde a pesquisa de clima organizacional do ano de 20147, onde também 
identificamos que naquele período 64% dos respondentes acreditavam 
que “o comportamento da direção demonstra que a aprendizagem não é 
valorizada”.

Na presente edição, inquirimos sobre o interesse em participar de trei-
namentos e 86,6% afirmaram que sempre/frequentemente (questão 24) e 

7 Como encaminhamento da pesquisa de clima organizacional de 2014, foi realizada no ano se-
guinte uma pesquisa de interesses dos colaboradores em cursos e treinamentos para identificar 
as áreas prioritárias para cada gerência, mas passávamos por uma política interna de austeridade 
e pouco pudemos realizar. Diante do contexto, preparamos um plano de capacitações a serem 
realizadas por nosso corpo técnico, a exemplo uma oficina de manuseio e utilização de produtos 
químicos com a engenheira química e o tecnólogo de saneamento ambiental do SAAE para os op-
eradores de sistemas independentes, mas foi apontado que precisaríamos de cursos mais longos 
e completos e não conseguimos atingir outros públicos.
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outros 57,4% revelaram que estão investindo em capacitações voltadas para 
o aprimoramento das suas funções .

Outro indicador representativo que encontramos foi que 21,7% dos cola-
boradores sempre/frequentemente alimentam o desejo de mudar de área de 
trabalho ou ser transferido de setor dentro da autarquia (questão 26), pen-
sando na dimensão micro identificamos que o maior índice está na diretoria 
administrativa com 29,4% dos respondentes, seguido do grupo de lideran-
ças de 20% e 19,8% na diretoria operacional, o que acreditamos ser fruto 
de um conjunto de insatisfações apresentadas anteriormente. Analisando 
sobre o desejo de permanecer na instituição, encontramos que 64(sessenta 
e quatro) servidores afirmam que nunca/raramente sairiam da autarquia 
mediante outra proposta de emprego ou concurso com os mesmos salá-
rios e benefícios, enquanto outros 63(sessenta e três) responderam que 
frequentemente/sempre pediriam exoneração, um dado que reflete que o 
grupo o desejo dos servidores em estar e permanecer na instituição.

O último agrupamento refere-se ao “sentimento de pertença”, que repre-
senta a avaliação subjetiva dos servidores em relação à instituição no que 
concerne aos sentimentos de confiança e lealdade à Autarquia, foi o grupo 
que recebeu uma melhor avaliação pelo grupo laboral, mas teve uma queda 
representativa na satisfação se comparada com a pesquisa de 2014.

Identificou-se que aproximadamente 61,7% dos colaboradores sentem 
orgulho de pertencer à empresa(questão 31, critérios frequentemente e 
sempre), apesar de ser um bom indicador na pesquisa anterior o índice era 
de 80% dos respondentes. A maioria afirma que referencia positivamente a 
autarquia externamente, inclusive como um bom local de trabalho para os 
amigos (questões 33 e 30 respectivamente) e como 84,1% se interessam 
pelo futuro na Autarquia (questão 35, critérios frequentemente e sempre).

Considera-se que a empresa tem uma boa imagem e credibilidade 
entre os colaboradores, podendo a partir de algumas melhorias conseguir 
uma maior adesão dos colaboradores à cultura organizacional e propi-
ciar uma maior satisfação com o trabalho refletindo na melhoria do Clima 
Organizacional e na produtividade do trabalho

Considerações finais

A realização da pesquisa de clima organizacional representa um avanço 
para a autarquia e demonstrou o interesse da gestão de pessoas em 
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compreender o grau de satisfação e motivação para o trabalho do corpo 
colaborativo. O índice de participação alcançado atesta a credibilidade do 
modelo, bem como a aceitação dos servidores.

O clima organizacional de uma instituição não é estático ou fixo, ele é 
temporário, referindo-se ao momento específico que se está passando, e 
pode sofrer alterações no decorrer do tempo em funções de diversas variá-
veis, sendo elas internas e externas à organização. Com base nessa análise, 
apesar de haver um lapso temporal entre a realização da pesquisa e a apre-
sentação desses resultados, acreditamos que em muito podem contribuir 
para nortear o planejamento, pois retratam como os colaboradores perce-
bem o clima organizacional, identificou-se em relação aos critérios avaliados 
que o clima organizacional de modo coletivo se encontra positivo.

A pesquisa foi apresentada à gestão, que diante das informações pôde 
identificar as áreas de maior insatisfação dos colaboradores, possibili-
tando que alguns indicadores negativos, como a insuficiência de materiais, 
tecnologias e ferramentas de trabalho, tenham recebido um alto nível de 
investimento no ano vigente, assim como na melhoria da infraestrutura e 
manutenção predial. Também foi implantado um programa de capacitação 
para os colaboradores, que reivindicavam a ausência de treinamentos, o que 
representa mais um avanço diante dos gargalos apontados na pesquisa.

Dentre as variáveis analisadas, o sentimento de pertença ou identidade 
dos servidores com a autarquia foi a que apresentou maior índice de satis-
fação, nas duas edições da pesquisa, mostrando interação entre as equipe e 
confiança entre os colaboradores, propiciando relações duradouras e signifi-
cativas para as pessoas. Tais indicadores, continuam recebendo estimula da 
instituição ao propiciar momento de interação e lazer para os colaboradores.

Diante dessa análise, espera-se que a iniciativa de realizar a pesquisa 
de clima organizacional possa subsidiar decisões do grupo gestor, pois 
coloca em tela os efeitos dos fatores internos e externos que influenciam 
de forma positiva ou negativa entre a organização e seus colaboradores, 
possibilitando a superação de dificuldades e a construção de um clima 
organizacional mais saudável e satisfatório para todos, promovendo saúde 
e bem estar aos colaboradores, além de despertar seu poder de agir.
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REFLEXÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PELOS PROFESSORES DE 

CIÊNCIAS HUMANAS NO ESTADO DO CEARÁ.

Zilfran Varela Fontenele1

Resumo: A ampliação do acesso a tecnologias digitais, associada a rapidez 
com que as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs evoluem, 
ampliando o acesso à informação, demandam alterações no papel das esco-
las e no comportamento de professores e educadores em geral. A escola não 
detém mais a exclusividade na difusão de conhecimentos e saberes, o que 
torna necessária uma reconstrução de conteúdos, metodologias e práticas 
de ensino integradas às tecnologias disponíveis, sob pena da escola perder 
relevância na sociedade atual. Neste sentido, pretendemos analisar a rea-
lidade de professores das disciplinas de Ciências Humanas que atuam em 
escolas públicas e privadas da Educação Básica no estado do Ceará, bus-
cando compreender suas percepções sobre a influência das TICs na escola 
e nas suas atividades de ensino, bem como seus níveis de conhecimento 
técnico e utilização ou não destas tecnologias em suas aulas. Com este tra-
balho, esperamos, a partir de um diálogo com autores e obras que trabalham 
com temas ligados a TICs, processos de ensino e aprendizagem e currícu-
los escolares, produzir uma análise da realidade educacional do estado do 
Ceará e da utilização de TICs nos processos de ensino e aprendizagem das 
Ciências Humanas. Esperamos que este estudo produza resultados capa-
zes de favorecer um conhecimento aprofundado das questões abordadas e 
que contribua na busca pelo desenvolvimento de uma educação de quali-
dade e integrada às demandas do século XXI.
Palavras-chave: TICs, Educação, Ciências Humanas.

1 Professor do Instituto Federal do Ceará – IFCE, Doutorando em Educação (Universidade de Valên-
cia – Espanha); Mestre em Ensino de Ciências Humanas (Universidade Estadual do Rio Grande do 
Norte – UERN); Especialização em Ensino de História (Faculdade Farias Brito – FFB); Licenciatura 
em História (Universidade Estadual do Ceará – UECE).
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Introdução

O início do século XXI no Brasil foi marcado por alterações na política 
macroeconômica e grandes transformações sociais, resultantes de 
políticas públicas voltadas à redução da miséria, com ênfase em 

programas de distribuição de renda e garantia da segurança alimen-
tar, especialmente de populações de baixa renda, iniciadas no governo de 
Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011). Estas medidas, associadas a con-
dições econômicas externas favoráveis e outras políticas governamentais 
de incentivo ao crescimento econômico do país, favoreceram a ascensão 
socioeconômica de milhões de brasileiros, resultante, em especial, da redu-
ção da miséria absoluta e ampliação do acesso à educação, notadamente 
em segmentos de média e baixa renda, segundo dados do ano de 2014 da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, divulgada em 2015.

As transformações econômicas e sociais no início do século XXI ocor-
reram paralelamente a um processo de expansão tecnológica e ampliação 
do acesso dos diversos segmentos sociais a novos meios de comunicação 
digitais e Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs; associados a 
um processo de universalização da educação, em uma realidade de conso-
lidação de democracia, que se iniciou nas décadas finais do século XX, mas 
que tem sofrido abalos nos últimos anos e que tem colocado em risco os 
avanços sociais aqui citados, como apontam dados recentes de aumento 
dos índices de miséria e insegurança alimentar, divulgados pela Sínteses de 
Indicadores Sociais do IBGE (2018).

As referidas transformações econômicas e sociais possibilitaram o 
acesso crescente e mais abrangente de significativa parcela das famílias 
brasileiras, incluindo as de baixa renda, tanto por computadores pessoais 
quanto por telefones celulares, a ambientes digitais, redes sociais e infor-
mações em geral, o que acompanha uma tendência mundial, especialmente 
nas democracias ocidentais.

O crescimento do acesso a inovações tecnológicas e TICs foram con-
comitantes e, em muitos aspectos, complementares, ao processo de 
universalização da educação no Brasil. Fonseca (2003) observou que a partir 
da segunda metade do século XX ocorreu a ampliação do direito à educação 
no mundo ocidental e também no Brasil, onde este aumento do acesso à 
escola era resultante de alterações na educação nacional que se intensi-
ficaram no final do século e início do século XXI, em parte como resultado 
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da promulgação da Constituição de 1988 e de uma nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB, em 1996.

Assim, as últimas décadas do século XX foram marcadas por esse pro-
cesso de construção de uma democracia associada a uma legislação de 
aspecto liberal. Foram acrescentadas a ampliação dos acessos aos meios 
de comunicação e TICs com ampla difusão das informações, bem como 
a ascensão socioeconômica de diversos segmentos sociais nas duas pri-
meiras décadas do século XXI e o acesso cada vez mais amplo à educação 
formal, resultante da ampliação de vagas em escolas e universidades, a gru-
pos sociais tradicionalmente marginalizados, como pessoas de baixa renda, 
mulheres, deficientes físicos, homossexuais, negros e indígenas.

Os diversos dados do período apontam para a consolidação destes 
acessos à educação formal dos referidos grupos, tornando escolas e uni-
versidades ambientes mais democráticos e plurais, o que demandou ainda a 
implantação de medidas educacionais voltadas à conscientização, reconhe-
cimento, valorização e respeito à diversidade, assim como a necessidade de 
compreensão da contribuição histórica de atores sociais normalmente rele-
gados a condições subalternas ou coadjuvantes, como mulheres, negros e 
indígenas.

Estas mudanças levaram a novas visões acerca do papel da escola, esti-
mulando que fossem repensados e revistos conteúdos escolares e suas 
abordagens. Conforme Tardif e Lessard (2007) o processo de “escolariza-
ção das massas” impôs a necessidade de repensar conteúdos em função 
da heterogeneidade das novas clientelas escolares, demandando uma edu-
cação caracterizada por uma permanente necessidade de reconstrução de 
saberes históricos e pedagógicos.

Morán (2015) destaca os impasses enfrentados pela educação formal 
em meio às rápidas mudanças na sociedade, que acompanham a rapidez 
do desenvolvimento tecnológico afirmando que a educação formal tem 
como grande desafio “(...) evoluir para tornar-se relevante e conseguir que 
todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos 
de vida e a conviver com os demais.” (p. 15)

As aulas das disciplinas das Ciências Humanas e professores com for-
mação adequada têm a função de contribuir neste processo de formação 
dos jovens ao estimular nos indivíduos uma série de reflexões acerca da 
realidade, e, neste sentido, o professor tem importância fundamental, pois 
“(...) ensinar é agir na classe e na escola em função da aprendizagem e da 
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socialização dos alunos, atuando sobre sua capacidade de aprender, para 
educá-los e instruí-los com a ajuda de programas, métodos, livros, exercí-
cios, normas, etc. (TARDIF; LESSARD, 2007, p. 49)

Diante do exposto, cresce a importância do desenvolvimento do papel 
do professor como mediador e incentivador dos alunos em leituras críticas 
e conscientes da sua realidade e do mundo, em meio às diversidades de 
etnias, pensamentos, ideologias ou concepções de vida, articulados pela 
crescente disponibilidade de TICs, e todas as possibilidades que têm ofere-
cido à escola, professores e alunos.

Quando observamos a necessidade de inserção equânime dos diversos 
segmentos sociais em uma sociedade informatizada, não significa ape-
nas o acesso às tecnologias e informações, mas também a necessidade 
do desenvolvimento de competências e habilidades para a utilização destas 
tecnologias na compreensão do mundo e de sua realidade, solução de pro-
blemas e reflexões sobre a importância dos indivíduos nos seus contextos 
sociais. Almeida (2005) observa que:

[...] o uso da TIC com vistas à criação de uma rede de conheci-
mentos favorece a democratização do acesso à informação, a 
troca de informações e experiências, a compreensão crítica da 
realidade e o desenvolvimento humano, social, cultural e educa-
cional. Tudo isso poderá levar à criação de uma sociedade mais 
justa e igualitária. (p. 71)

Diante do exposto, a utilização de tecnologias da informação nas esco-
las permite a abertura de um diálogo constante entre esta e o mundo, 
estimulando a articulação de saberes locais e globais, sem necessaria-
mente abandonar os conhecimentos acumulados ao longo da História da 
humanidade e que devem ser transmitidos através das gerações. As tecno-
logias disponíveis devem ser utilizadas como instrumentos que promovam 
a integração dos conhecimentos acumulados com a produção de novos 
conhecimentos que permitam a compreensão de problemas atuais e busca 
de alternativas para soluções e transformações do cotidiano, fortalecendo a 
participação e a cidadania de jovens e adultos.

As tecnologias educacionais são uma realidade e têm demandado para 
profissionais da educação novos e importantes desafios, em um mundo 
diverso e plural em que a escola e professores não são mais detentores 
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exclusivos dos saberes ou difusores de conhecimentos, ao mesmo tempo 
que as salas de aula são micro espaços de representações locais de tama-
nhas diversidades.

O trabalho docente tem se tornado cada vez mais desafiador, na medida 
em que o papel do professor que procura ensinar conteúdos prontos e aca-
bados ou que acredita poder “depositar” conhecimentos em seus alunos, 
preservando práticas observadas há alguns séculos e definidas por Paulo 
Freire como uma “educação bancária”, está definitivamente fora realidade 
educacional, e provavelmente não mais será restabelecida.

Diversos autores como Bates (2016); Blikstein (2016); Lévy (1999); 
Malerba (2017); Morin (2000) e Pons (2013) têm indicado em seus estu-
dos que a educação formal e os professores em especial estão diante da 
necessidade de evoluir em suas práticas pedagógicas e metodológicas no 
sentido da integração com as tecnologias disponíveis, necessitando obter 
relevância em um cenário onde conhecimento e informação estão cada vez 
mais acessíveis, apesar de grandes dificuldades encontradas na realidade 
objetiva de algumas regiões de nosso país, como é o caso do Nordeste e do 
estado do Ceará.

A tecnologia tem a capacidade de ampliar a participação e a integração 
dos indivíduos com a realidade e não deve haver abismos tecnológicos entre 
educadores e educandos, sob pena do espaço integracionista da escola 
passar a ser visto como irrelevante.

Diante destes desafios, compete à escola e aos professores rever currí-
culos e promover uma profunda reflexão sobre as metodologias utilizadas, 
frente à necessidade de incentivar aprendizagens que estimulem o desen-
volvimento de competências e habilidades nos alunos para aprender a lidar 
com as amplas e muitas vezes difusas informações disponíveis e conviver 
com as diversidades, em uma realidade onde as tecnologias de informação 
e comunicação, ao mesmo tempo que aproximam as pessoas, provocam 
também situações de conflito, especialmente de cunho ideológico, político 
e religioso.

A escola e os professores estão diante do desafio de tornar-se úteis e 
interessantes em meio ao turbilhão de informações, conhecimentos e sabe-
res disponíveis aos jovens. Estes desafios têm impactado diretamente no 
planejamento escolar e das aulas. Pensar ou repensar educação passam 
fundamentalmente por olhar para um cotidiano escolar marcado pela diver-
sidade e ampliação do acesso a informações como nunca antes se viu na 
história da humanidade.
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A partir destas considerações, fica clara a necessidade de uma maior 
integração da escola e dos professores com os ambientes virtuais, dos quais 
a maioria absoluta dos alunos são nativos. A realidade exige que a escola 
e professores se conectem de forma eficiente com o mundo, trazendo as 
questões globais para dentro da escola.

Almeida (2005) defende que os desafios impostos correspondem a uma 
aventura na qual os educadores também são chamados a adotar uma pos-
tura de aprendizagem ativa, criativa e crítica, assumindo ainda uma posição 
de parceria com os alunos na construção do conhecimento. As práticas 
docentes precisam evoluir no sentido de um equilíbrio entre a comunicação 
pessoal e a comunicação virtual com seus alunos, utilizando as tecnologias 
disponíveis com aliadas em suas práticas de ensino.

Educadores como Dewey (1959); Freire (2009); Rogers (1973); e Novack 
e Gowin (1999) têm defendido, desde a segunda metade do século XX, a 
necessidade de superação de uma educação “tradicional” ou “bancária” em 
prol de processos de ensino e aprendizagem voltados ao desenvolvimento 
das competências dos alunos, envolvendo educadores e educandos por 
meio de diálogos e motivações que tornariam a escola um ambiente mais 
agradável e atrativo.

Diante do que colocamos, entendemos que o primeiro questionamento 
que devemos fazer é como os professores das Ciências Humanas do estado 
do Ceará estão percebendo as mudanças impostas pelas novas tecnologias 
disponíveis, e a partir disto buscar compreender como essas mudanças e 
percepções têm impactado no seu trabalho, preparação e planejamento de 
aulas.

Não houve qualquer outro momento na História da Humanidade em que 
o acesso à informação fosse tão amplo e disponível aos jovens de forma tão 
imediata. Até que ponto a

escolas e os professores estão preparados para dialogar com esta 
juventude e seus anseios e demandas? Os professores se sentem habilita-
dos para mediar o conhecimento disponível, o respeito às diversidades e as 
individualidades dos alunos em sala de aula e nos espaços educativos?

Metodologia

Este trabalho se baseia em nosso projeto de pesquisa de Tese de 
Doutorado pela Universidade de Valência – Espanha.
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Nossa metodologia de trabalho embasa-se em uma revisão bibliográ-
fica e leituras sobre práticas docentes, ensino das disciplinas das Ciências 
Humanas, e utilização das TICs nos processos de ensino e aprendizagem.

Nossa investigação passa por um diagnóstico a ser realizado junto a 
professores das Ciências Humanas que atuam na Educação Básica, tanto 
de escolas públicas quanto privadas do estado do Ceará, com o intuito de 
conhecer suas compreensões, representações e avaliações acerca do papel 
das Tecnologias na Educação na sua prática laboral, bem como seus níveis 
de conhecimento técnico e na utilização ou não destas tecnologias em suas 
aulas.

Manteremos contato com estes docentes, a partir dos dados forneci-
dos pelos mesmos, por meio de preenchimento voluntário de questionário 
pelos participantes de um projeto de extensão que coordenamos, realizado 
pelo Instituto Federal do Ceará – IFCE: a Olimpíada de Ciências Humanas do 
Estado do Ceará – OCHE Ceará.

Através deste questionário pretendemos obter informações que per-
mitam traçar um diagnóstico da utilização de TICs por estes professores 
em suas práticas de ensino, que nos permitam conhecer e avaliar aspec-
tos como os conhecimentos tecnológicos dos professores; os contextos de 
utilização das tecnologias em ambientes de ensino; as atitudes docentes 
diante das tecnologias educacionais disponíveis; as dificuldades, resistên-
cias e limites ao uso de tecnologias educacionais em suas aulas; além de 
aspectos relacionados a questões pessoais, como formação acadêmica, 
processos de capacitação continuada especialmente referentes às TICS e 
relações com as instituições de ensino.

A necessidade de observar a visão dos docentes têm sobre suas práticas 
é importante para as pesquisas sobre ensino, pois “[...] a pesquisa sobre o 
ensino deve se basear num diálogo fecundo com os professores, conside-
rados não como objetos de pesquisa, mas como sujeitos competentes que 
detêm saberes específicos ao seu trabalho”. (TARDIF, 2002, p. 230)

Adotaremos uma abordagem qualitativa dos dados obtidos junto aos 
professores. Conforme Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com 
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos proces-
sos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. Segundo Costa (2007), relativamente ao uso da informática nas 
salas de aula, os estudos de abordagem qualitativa são uma “forma de ver 
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o problema dos computadores no processo de ensino e aprendizagem que 
exige a observação”. (p. 9)

Quanto aos procedimentos utilizados em nosso trabalho, adotaremos 
diferentes modalidades de categorização, tais como o acesso dos profes-
sores a processos de capacitação continuada, o acesso a tecnologias de 
ensino e a utilização de produtos tecnológicos nas aulas.

Desenvolvimento

A utilização das TICs nas escolas: elementos teóricos

Inserir as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs nos proces-
sos de ensino e aprendizagem corresponde a uma importante necessidade 
para que as escolas possam exercer um papel adequado às demandas do 
nosso século. Estudos realizados por Almerich et al. (2011) indicam que 
integração dos recursos tecnológicos aos espaços educativos não estão 
alcançando os resultados esperados, o que demandou ações governamen-
tais em diversos países, como Espanha e EUA.

Caetano (2012) afirma que a educação é um dos campos mais fecundos 
para o uso de tecnologias, que o assunto tem sido discutido e acompanhado 
por pesquisadores em todo o mundo, havendo muitas produções acadêmi-
cas, publicações e estudos, que contrastam com atrasos na implementação 
e apropriação de metodologias e ferramentas nas escolas.

Ao observar a realidade do Brasil em geral e do estado do Ceará em par-
ticular, observamos a necessidade de maior inclusão das TICs nas escolas 
e no cotidiano dos professores como instrumentos de desenvolvimento da 
educação, adequação da escola à realidade do século XXI e também de 
superação de desigualdades.

Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura UNESCO (2009) aponta para a incorporação de TICs nos 
sistemas educacionais como um importante instrumento de redução da 
exclusão digital na realidade brasileira.

Conforme Leite e Ribeiro (2012), para uma inclusão positiva das TICs 
na educação, faz-se necessária a união de diversos fatores, como o domí-
nio e utilização das tecnologias pelos professores, o que requer formação 
adequada; investimentos governamentais em capacitação e motivação dos 
docentes; estrutura física e material das escolas que permitam a utilização 
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destas tecnologias nas aulas; integração nos currículos e dos conteúdos às 
tecnologias disponíveis.

A utilização de tecnologias digitais nas escolas depende de manuseio 
adequado de computadores e um certo domínio de programas e aplicativos 
por parte dos professores. Neste sentido, diversos autores, como Damásio 
(2007); Gargallo et al. (2006); Gisbert (2002); Gomes (2007); Paiva (2002) 
e Rodriguez et. al (2013) chamam a atenção para o papel fundamental do 
professor no processo de integração das TICs nos sistemas educacionais.

Almerich et al. (2011) apontam ainda para a necessidade de professores 
desenvolverem a autoconfiança para utilizar recursos educativos tecnoló-
gicos em seus trabalhos, o que significa desenvolver competências para 
a utilização das TICs em suas aulas: De esta forma, el desarrollo profes-
sional continuo del profesorado se erige en un aspecto fundamental para 
lograr un processo realmente integrador de las herramientas tecnológicas. 
(2011, p. 3).

Rodriguez et. al (2013) defendem a necessidade de aprofundar o desen-
volvimento de competências nos professores para utilizar as TICs. Morán 
(2015) indica a necessidade de professores com competência intelectual, 
afetiva e técnica, para a utilização dos instrumentos tecnológicos disponíveis, 
além de capacidade de gerenciar aprendizagens múltiplas e complexas. O 
autor destaca ainda que estas exigências impõem a necessidade de profes-
sores e profissionais da educação “sejam melhor preparados, remunerados 
e valorizados”. (MORÁN, 2015, p. 24)

Segundo estudo da UNESCO (2004), o professor desempenha um 
importante papel nas mudanças de paradigma dos processos de ensino 
e aprendizagem, e a frequência de formações deve priorizar capacitações 
para a utilização das TICs e em detrimento do desenvolvimento de compe-
tências pedagógicas, que normalmente já possuem.

A utilização de TICs nas escolas só é possível se nelas houver ambien-
tes físicos adequados para a utilização de instrumentos que dão acesso a 
conteúdos digitais, como computadores, lousas interativas, multimídias, 
laboratórios de informática, equipados com máquinas em quantidade sufi-
ciente para atender aos alunos e professores, bem como acessibilidade 
e conectividade. Morán (2015) destaca a necessidade de redesenhar os 
espaços físicos das salas de aula, tornando-as multifuncionais, permitindo 
a ocorrência de atividades individuais, em grupo ou de plenário, além da 
necessidade destes ambientes permanecerem conectados a redes sem fio 
de banda larga, que suporte as diversas conexões simultâneas.



625
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Além das questões relacionadas a capacitação dos professores e estrutu-
ras das escolas, uma adequada utilização das TICS depende da necessidade 
de reorganização de currículos e metodologias, voltados para integração dos 
conteúdos às tecnologias disponíveis. É importante destacar que mudan-
ças nos conteúdos e metodologias de ensino são complexas, pois envolvem 
variáveis individuais e coletivas, além de não existir “[...]modelos prévios bem 
sucedidos (...). Estamos sendo pressionados para mudar sem muito tempo 
para testar.” (MORÁN, 2015, p.31).

Analisar estas práticas cotidianas de ensino depende da observação do 
que Certeau (1998) chama de procedimentos, ou seja, o conjunto de esque-
mas, manipulações e técnicas utilizadas e requer, por isso, compreender a 
relação dos docentes com as tecnologias disponíveis e se ou como as têm 
utilizado no processo de ensino e aprendizagem.

Assim, como afirma Chartier (1988), faz-se necessário analisar a articu-
lação entre a leitura e a compreensão dos docentes de si e destas demandas 
atuais, para observar como impactam em suas práticas de ensino, especial-
mente na área das Ciências Humanas, foco deste trabalho.

Considerações finais

As pesquisas e trabalhos de diversos autores apontam para uma rea-
lidade objetiva das escolas brasileiras em geral, bem como do trabalho 
docente, que apresentam desafios para uma utilização das TICs nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem que precisam ser considerados, tais como 
lacunas nos processos de formação e capacitação continuada dos profes-
sores; dificuldades de acesso destes a recursos tecnológicos; resistências 
dos profissionais da educação às inovações tecnológicas e às mudanças 
sociais; falhas nas metodologias utilizadas nos processos de ensino e 
aprendizagem; além de problemas estruturais das escolas, como ausência 
de laboratórios ou equipamentos de informática ou sua subutilização, e até 
mesmo as dificuldades de acessibilidade por ineficiência da cobertura das 
redes digitais.

A introdução das TICs na educação formal e no trabalho docente não 
pode ser baseada na substituição da lousa pelos recursos multimídia. Isto 
requer planejamento, pois está associada a mudanças nos processos de 
ensino e aprendizagem, nos mecanismos de interação entre professores e 
alunos e nos reflexos que geram sobre a natureza dos conhecimentos.
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Neste sentido, é necessária uma atualização dos currículos escolares 
visando uma interlocução com as tecnologias disponíveis e considerando 
a rapidez com que a tecnologia impõe mudanças, o que indica para uma 
necessidade de repensar a educação de uma forma mais flexível e menos 
burocrática, buscando uma preparação para se adaptar à intensidade das 
transformações impostas pelo desenvolvimento das tecnologias e ofere-
cendo contribuições para estas evoluções. 

Há uma clara necessidade de reflexão sobre formação, capacitação con-
tinuada, conscientização e abertura a novas metodologias por parte dos 
educadores, notadamente os que atuam em escolas cearenses na área de 
Ciências Humanas, para os quais voltamos este estudo, diante de realidades 
presentes na sala de aula, com destaque para as diversidades e o acesso a 
conhecimentos que extrapolam os saberes discutidos nas escolas. 

Nosso trabalho propõe conhecer e refletir sobre a realidade das escolas 
cearenses e do trabalho de professores das Ciências Humanas acerca des-
tas dificuldades apresentadas e outras lacunas que a pesquisa possa nos 
revelar, como mecanismo de compreensão da realidade, das dificuldades e, 
acima de tudo, das possibilidades de melhoria do trabalho docente em meio 
às mudanças e inovações que já chegaram e demandam respostas imedia-
tas das escolas e dos professores, contribuindo para avanços na educação 
do estado e do país.
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Resumo: Este trabalho trata do estudo empírico e teórico sobre o aplica-
tivo de terapia online FalaFreud, disponível nas lojas dos sistemas Android 
e iOS. Foram analisados conteúdos de publicações no perfil da empresa 
na rede social Instagram, vídeos na plataforma YouTube, o site falafreud.
com, bem como o aplicativo em seu funcionamento, mediante cadastro das 
integrantes da equipe e realização de observação participante embasada 
na netnografia. Observou-se, através dos dados coletados, uma tendência 
à precarização do trabalho do psicólogo através da ferramenta, algo seme-
lhante ao que acontece com o aplicativo de transporte Uber (daí o termo 
“uberização”). Os resultados foram trabalhados à luz do Código de Ética do 
Psicólogo, de resoluções do Conselho Federal de Psicologia e de textos que 
tratam da mineração de dados online e das novas formas de exploração 
pelo capital, elaborando discussões sobre o impacto do digital no campo da 
Psicologia.
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Introdução

A presente pesquisa faz parte da rede Nexos: Teoria Crítica e Pesquisa 
Interdisciplinar, que integra professores e estudantes de universi-
dades públicas do país com o intuito de construir e compartilhar 

conhecimentos, tendo como base os conceitos dos pensadores da Escola 
de Frankfurt. Seu compromisso com a pesquisa é buscar entender como 
as atuais dinâmicas de uma sociedade pautada pelo capitalismo, neolibe-
ralismo e pela tecnologia captam os sujeitos em seus diferentes espaços, 
produzindo subjetividades. Para isso, adotamos a concepção frankfurtiana 
sobre a técnica que a entende longe de neutralidades.

“Tecnologia digital e subjetividade: um estudo sobre aplicativos de aten-
dimento psicológico online” é um projeto de pesquisa realizado com total 
apoio e financiamento da FUNCAP e do CNPq. Nele empreendemos mais 
uma forma de atualização conceitual da Teoria Crítica organizado pela sede 
Nexos/NE. Nesse projeto, partimos da necessidade de pensar com maior 
criticidade o impacto do atendimento psicológico online e temos como 
objetivo analisar a materialidade, os discursos, as maneiras de realização e 
apresentação de um aplicativo de terapia online, para melhor compreender 
como a Psicologia vem sendo cooptada pelo capitalismo digital.

Desse modo, buscamos neste resumo dissertar brevemente sobre a ques-
tão da precarização do trabalho do psicólogo no Brasil e como isso fere alguns 
dos artigos do Código de Ética Profissional do Psicólogo, que respalda o fazer 
ético e político do psicólogo em sua total pluralidade de atuações.

Em outubro de 2016, surgiu em lojas virtuais de smartphones um apli-
cativo que vincula atendimento psicológico a mensagens de texto em estilo 
WhatsApp, chamado FalaFreud. Criado por dois brasileiros no Vale do Silício, 
e mudando a configuração do setting terapêutico, o aplicativo tinha como 
objetivo oferecer terapia online de forma acessível, flexível e moderna, uma 
opção que explicitava ser mais barata em relação à comum e “elitista” forma 
de se fazer terapia, a presencial.

Oferecendo psicólogos qualificados e prontos para solucionar quaisquer 
problemas de maneira simples e à palma da mão, o aplicativo FalaFreud 
movimentou discussões tanto por sua especificidade até então nunca vista, 
quanto por sua relação com o Código de Ética Profissional do Psicólogo6. 

6 Cinco aplicativos polêmicos que estão disponíveis para download. Disponível em: <https://
www.techtudo.com.br/listas/2019/08/cinco-aplicativos-polemicos-que-estao-disponiveis-pa-
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Dentro desse embate gerado, o Conselho Federal de Psicologia, mudou 
a resolução sobre a atuação profissional por meio das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (Resolução CFP nº 11/2012), ampliando o que 
antes acontecia de forma experimental para abranger os variados meios de 
comunicação digital, necessitando, apenas, de um cadastro específico pro-
fissional junto à instituição (Resolução CFP nº 11/2018).

Assim, o aplicativo FalaFreud vem transformando a prática psicológica 
e sua maneira de realização do trabalho, cooptando psicólogos através de 
um discurso de flexibilização que se alia à economia. Ao mesmo tempo que 
promete aos usuários uma gama de psicólogos disponíveis em qualquer 
horário e dia da semana, também carrega o discurso de flexibilidade para 
atrair esses profissionais, que agora podem trabalhar sem sair de casa com 
o bônus de complementarem suas rendas. Alia-se a isso a submissão des-
ses profissionais a novas formas de controle e monitoramento específicos 
do ambiente digital em que estarão inseridos. Mecanismos de avaliação e 
captação de dados servem para alimentar o sistema do FalaFreud, visando 
um monitoramento em tempo real dos trabalhadores e daqueles que bus-
cam a ferramenta através de seus smartphones, computadores ou tablets.

nesse contexto que, tal como acontece no funcionamento do aplicativo 
Uber, avaliação e monitoramento adentram no meio de trabalho sem maiores 
questionamentos quando pensamos nos impactos que ambos acarretam 
na realização do trabalho e até mesmo na forma como a Psicologia se apre-
senta. Se, por um lado, o meio virtual aparece como mais um espaço para a 
atuação da Psicologia, por outro, em que condições isso acontece, uma vez 
que está submetida à mesma lógica de tantos outros aplicativos produzidos 
pelo Vale do Silício? Soluções práticas para problemas sociais, sejam eles o 
deslocamento em grandes cidades ou a saúde mental, se estreitam não por 
estarem diretamente associados, mas por se submeterem a uma mesma 
lógica atravessada tanto pela economia compartilhada quanto pela precari-
zação do trabalho (SLEE, 2017; MOROZOV, 2018).

Metodologia

Trata-se de pesquisa com base teórica na noção de materialismo inter-
disciplinar de Horkheimer (1999), referente à necessidade de uma contínua 

ra-download.ghtml>. Acesso em 29 de setembro de 2019.
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dialética entre a teoria e os métodos disponíveis para a pesquisa, bem como 
no conceito de primado do objeto de Adorno (2009), que reconhece a ine-
xistência de um modelo a ser aplicado fora ao objeto pesquisado. Nesse 
sentido, a equipe adentrou o mundo da tecnologia digital da forma exposta 
a seguir.

Inicialmente, foram selecionados cinco aplicativos com autodeclaração 
de finalidade terapêutica e maior quantidade de downloads na Play Store 
(sistema Android): Diário do psique: psicólogo virtual; Ombro Amigo; Querida 
Ansiedade; FalaFreud e Amigo Virtual. Posteriormente, foi elaborado um 
relatório geral em que foram descritos (através de textos e capturas de tela) 
aspectos como: proposta do aplicativo, discurso de apresentação, forma 
de funcionamento, número de downloads, surgimento e materialidade (for-
mas, abas, seções, maneira de acesso e interação com o usuário, conteúdo 
gerado por seus usuários e pela própria ferramenta). Identificou-se, dessa 
forma, que apenas FalaFreud e Querida Ansiedade possuíam finalidade real 
de psicoterapia online. A escolha recaiu sobre o primeiro em razão da maior 
visibilidade, investimento dos criadores no mercado e quantidade de down-
loads do aplicativo (mais de 100.000)7, além da adesão por psicólogos de 
todo o país.

A partir da escolha pelo FalaFreud como objeto, a equipe de pesquisa 
realizou um mergulho netnográfico na plataforma. Dessa experiência, foram 
elaborados diários de campo e observações sobre a convergência de dados 
entre eles. Não foram realizadas análises no que concerne ao trabalho dos 
profissionais que atendem na plataforma e sim à estrutura do aplicativo. 
As páginas do FalaFreud nas plataformas digitais (Instagram, Facebook, 
YouTube e site falafreud.com) também foram analisadas, bem como a reso-
lução nº 11/2018 do Conselho Federal de Psicologia, os termos de uso do 
FalaFreud, formulário para inscrição como psicólogo, a lista de profissionais 
cadastrados até 21 de setembro de 2019 e os vídeos mais acessados que 
tratam da plataforma.

A introdução netnográfica foi essencial para a imersão da equipe de pes-
quisa no objeto, tendo em vista que a netnografia é uma forma de pesquisa 
observacional participante que se utiliza de dados provindos da comunica-
ção intermediada por computador para compreender um fenômeno cultural 

7 FalaFreud – Terapia e Psicólogos online. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.falafreud.falafreud>. Acesso em: 1º de outubro de 2019
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na internet (KOZINETS, 2014). É de interesse crescente para aqueles que tra-
balham, geralmente, com temas sobre os diferentes usos das mídias sociais 
e as várias formas de interação online, além de buscar compreender em que 
medida o advento da internet modificou o significado de estar em socie-
dade. Soma-se a isso o levantamento através de pesquisa bibliográfica em 
bibliotecas e bases de dados online.

A precarização do trabalho por empresas de aplicativos

A precarização do trabalho não é algo recente, mas também não está tão 
distante. Franco, Druck e Seligmann-Silva (2010) apontam que é na década 
de 70, ainda no século XX, que a flexibilização do trabalho fora posta como 
uma das chaves de reestruturação da produção, bem como das políticas 
do neoliberalismo, na busca pelo equilíbrio entre a indústria deste período e 
uma sociedade regida pelo capital em processo de globalização.

Nos anos 1970, a terceirização era o principal pilar na questão da flexibi-
lização, aspecto cada vez mais forte hoje em dia, porém com novas facetas 
alinhadas ao capitalismo global. Desde a década de 1980, novas modalida-
des surgiram, como a contratação de pessoas autônomas, sem qualquer 
tipo de contrato formal, e o teletrabalho em casa. Assim, o Brasil atraves-
sou duras batalhas no campo dos direitos trabalhistas. Enquanto, de um 
lado a legislação trabalhava no auxílio a essa precarização, do outro havia 
o enfraquecimento dos sindicatos, que defendem os direitos sociais dos 
trabalhadores.

Se nas décadas de 1970 a 1990 a informalidade do trabalho dizia respeito 
à progressiva perda dos direitos anteriormente conquistados (ANTUNES, 
2011), o que se tem nesta nova etapa no processo de precarização é a idea-
lização da instabilidade como caminho para uma carreira profissional bem 
sucedida. O trabalhador, antes hipossuficiente na relação com seu contra-
tante, tem cada vez mais mecanismos para trabalhar sem vínculo através 
dos aplicativos de serviços disponíveis nas lojas dos sistemas operacionais, 
e a vulnerabilidade, nesse molde, está disfarçada de empreendedorismo.

Por trás de aplicativos como Uber e FalaFreud é possível observar um fun-
cionamento lógico e político que retira das empresas qualquer preocupação 
de organizações de trabalhadores. As ferramentas conectam “empresários 
autoempregados que escolhem trabalhar na plataforma” (SLEE, 2017), e, 
unidas ao discurso predominante e meritocrático do sucesso através do 
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esforço pessoal, formam uma lógica aceitável de exploração dos corpos 
sem garantias ou direitos. Assim, não se faz necessário enfraquecer sindi-
catos como outrora, pois o estabelecimento da ideia de que cada um vence 
por si e o funcionamento do sistema inviabilizam a formação do grupo.

Desse modo, o país atravessa um momento de grande flexibilização 
do profissional de Psicologia, bem como de outras áreas (entregadores de 
comida e os motoristas da Uber, por exemplo), a partir do aplicativo de aten-
dimento online exposto anteriormente. Percebemos, com isto, uma ruptura 
não somente econômica, mas política proveniente do “boom” dessas ferra-
mentas. Enquanto os criadores desses sistemas disseminam uma ideia de 
progresso e praticidade ao sujeito, vemos sob um olhar macrossocial, que 
estas ferramentas, na verdade, ampliam o abismo social existente no país. É 
o que Machado, Giongo e Mendes (2016) apontam no exposto a seguir:

Para a população subalterna, o significado de globalização está 
diretamente atrelado exclusão da riqueza social, ao afastamento 
das decisões políticas e à precarização das condições de vida, 
incluindo alimentação, educação, habitação, saneamento e 
moradia. Dessa forma, entende-se que, de modo geral, o pro-
cesso de globalização tem potencializado a exploração da força 
de trabalho e contribuído para a destruição de tudo aquilo que 
contraria a lógica econômica da sociedade global (MACHADO, 
GIONGO e MENDES 2016 p. 229).

Dessa forma, as novas modalidades de trabalho, cada vez mais seduzidas 
pela ideia de globalização em um momento de crise econômica, nos mos-
tram os trabalhadores tidos como autônomos e os que se encontravam até 
então fora do mercado de trabalho como participantes da economia com-
partilhada. Tal forma de economia pautada pelo oferecimento de aplicativos 
como ponto de fuga de uma crise mais ampla, pois econômica e social, nos 
diz mais sobre a perda de direitos trabalhistas do que uma solução efetiva 
para problemas estruturais como o desemprego. A saída como “trabalhador 
autônomo” pelas vias de vários tipos de aplicativos ressalta onde estamos 
e para onde vamos.

A entrada de psicólogos nesse sistema construído pelas novas formas 
de exploração do trabalho traz questões mais profundas quando se observa 
que o caminho da empresa FalaFreud foi traçado às custas de burla das 
normas do Conselho Federal de Psicologia e das bases éticas da profissão. 
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Além disso, a construção da ideia de progresso através da tecnologia está 
pautada em contradições, conforme aponta Antunes et al. (s/d):

Os psicólogos cadastrados no aplicativo têm todas as obrigações 
dos profissionais liberais, somadas às obrigações de produtivi-
dade e lucratividade dos empregados, não têm, contudo, nem a 
liberdade dos primeiros, menos ainda os direitos dos segundos. 
Para eles, as vantagens da utilização do aplicativo estão na pos-
sibilidade de trabalhar “em casa” – muito embora devam estar 
atentos à segurança do local de trabalho principalmente em rela-
ção ao sigilo que, no mais, sequer pode-se dizer que existe de 
fato nesse caso –, e na captação de clientes pela via das propa-
gandas dirigidas realizadas pela empresa Fala Freud. Precisam, 
contudo, ser fiéis ao aplicativo – e, de fato, realizam durante as 
sessões, eles mesmos, a defesa do Fala Freud – como o sujeito 
cativo que ama a sua cela. (ANTUNES, et al., s/d)

Os resultados obtidos através da pesquisa remetem a esse mercado, que 
utiliza fragilidades sociais e problemas econômicos para submeter catego-
rias a condições de trabalho precárias, propagando um discurso neoliberal 
de desregulamentação e autoempreendimento. O trabalhador tem as res-
ponsabilidades recaindo exclusivamente sobre si, sem quaisquer garantias, 
enquanto o empresário capta a mais-valia: o progresso tão almejado parece 
estar levando a sociedade contemporânea de volta ao século XIX.

Resultados e discussão

De acordo com informações coletadas no site falafreud.com, em 21 
de setembro de 2019, existem 84 psicólogos cadastrados na plataforma, 
estando a maior parte registrada no Conselho Regional de Psicologia da 6ª 
região (24 registros). Em 4 de maio deste ano, eram, ao todo, 77. Apesar 
do aumento do número de profissionais atendendo através do aplicativo, 
a empresa não chega a contar com mais de 2.000 psicólogos, conforme 
apresentava em publicação patrocinada no Instagram de julho de 2019. A 
estratégia de fornecimento de estimativas inchadas de disponibilidade de 
profissionais para atrair usuários parece a mesma utilizada pela empresa 
Uber para fixação no mercado (SLEE, 2017) e esta não é a única semelhança 
entre as duas empresas. 
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Figura 1 - Psicólogos cadastrados na Plataforma FalaFreud, por região do Conselho de 
Psicologia

Fonte: elaborado pela equipe Nexos/NE

Figura 2 - Captura de tela de publicação do perfil FalaFreud em 29 de julho de 2019.

Fonte: Instagram
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Até chegar nesse número de cadastros profissionais, o FalaFreud e o 
Conselho Federal de Psicologia entraram em conflito. O aplicativo utilizava o 
preço como propaganda do serviço (conduta vedada ao psicólogo), burlando 
a norma do artigo 20 do Código de Ética da profissão (CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA, 2005). Além disso, a plataforma descumpriu as regras da 
resolução em vigor na época de seu lançamento, como a estipulação de 
um número máximo de sessões autorizadas na modalidade à distância, 
bem como a necessidade do serviço estar hospedado em domínio “.com.
br” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012). Em 2018, a resolução nº 
11/2018 do conselho regulamentou a prestação de serviços do psicólogo 
através das TICs. No entanto, o que chama atenção é a forma como Yuri 
Faber se refere à categoria ao falar sobre a trajetória do aplicativo, em entre-
vista publicada no YouTube em 14 de dezembro de 20188.

Perguntado sobre a aceitação do aplicativo pela categoria, Yuri Faber 
afirmou que de início psicólogos foram contra o FalaFreud, chegando a acio-
nar o conselho da categoria. Contudo, para o empreendedor, na medida em 
que havia usuários interessados em utilizar o serviço ele não deixaria que a 
regulação do conselho impedisse o aplicativo de funcionar. Atribuiu a pro-
fissionais mais “antigos” a ideia de que não era possível que a Psicologia 
fosse traduzida para o “mundo online”. Na mesma ocasião, falou ao entre-
vistador que os argumentos que desaprovavam a utilização do FalaFreud 
para realização de terapia eram baseados em “achômetro”, ou seja, que 
os profissionais atuantes na profissão e o conselho fundamentavam seus 
posicionamentos em opiniões desprovidas de base científica.

Tais alegações de Faber em muito se assemelham com a forma que a 
Uber trouxe o aplicativo para o mercado na medida em que adota a estra-
tégia de medir forças com normas reguladoras, ou, nas palavras de Slee 
(2017), de “forçar a barra para crescer”. Segundo o autor, tanto a citada 
empresa de transportes quanto a Airbnb, do setor de hospedagens, “acre-
ditam que suas inovações tornam obsoletas as regras existentes” (SLEE, 
2017). Desse modo, a implicação de declarações como estas é uma pro-
gressiva deslegitimação do CFP enquanto regulador da profissão, bem 
como dos profissionais enquanto produtores de saber científico em suas 
áreas de atuação. Para o empresário, o órgão e os psicólogos resistiam 

8 Saiba como surgiu o FalaFreud, app pioneiro de terapia online no Brasil. Disponível em <https://
www.youtube.com/watch?v=o8QY-D2wwq4>. Acesso em 23 de maio de 2019.
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ao mecanismo que a tecnologia oferecia no momento por falta de conhe-
cimento e de estudos. O FalaFreud se propaga, através desses discursos, 
como o caminho para o progresso dentro da Psicologia: um caminho tra-
çado pelo capital e não por quem exerce a profissão.

No site falafreud.com, a opção “Cadastro de Psicólogos” leva a uma 
página onde aparece a pergunta “Por que atender com o FalaFreud?”. Logo 
abaixo na tela, obtém-se a informação de que os profissionais recebem 
em média cinco mil reais pelos atendimentos mensais, sem precisar pagar 
qualquer quantia para realização do cadastro na plataforma. Além disso, em 
entrevista ao programa Cenário Econômico, publicada em 12 de dezembro 
de 2018 no YouTube9, Faber afirma ser melhor para um psicólogo atender 
através da plataforma em razão, principalmente, dos gastos que se tem 
para manter um consultório e do esforço demandado para “aquisição de 
pacientes”. Existe uma taxa (cujo valor não foi revelado) cobrada dos pro-
fissionais para utilizarem a plataforma como canal de atendimento, que, 
segundo o empresário, é muito pequena se comparada aos custos que o 
psicólogo tem “fora” do aplicativo. O conteúdo dessa informação chega para 
uma categoria que, até os dias atuais, trabalha sem piso salarial estabele-
cido nacionalmente. O que se pode observar até aqui é a utilização de um 
argumento financeiro para atrair pessoas para o aplicativo através de suas 
fragilidades comuns, tal qual a Uber, que, em um contexto de insatisfação 
de taxistas com as exigências e os ganhos, fez publicidade “dizendo que os 
motoristas poderiam ganhar 90 mil dólares por ano” (SLEE, 2017).

As comparações entre as duas ferramentas se justificam pela lógica 
falaciosa que ambas utilizam para atrair seus “colaboradores”. Observar 
os caminhos a que a Uber levou os motoristas é, de certo modo, uma ten-
tativa de prever onde chegarão os psicólogos que atendem e atenderão 
pelo FalaFreud nos próximos anos. A precarização do trabalho do psicó-
logo, nesse sentido, aparece quando o profissional decide vincular-se a uma 
empresa que se isenta de responsabilidades e que ao mesmo tempo sub-
mete os profissionais a um sistema de reputação vigilante (com notas de 
zero a dez para os atendimentos), pregando a ideia de que isso é empode-
rar-se enquanto empreeendedor através da tecnologia.

9 Como é a terapia online no FalaFreud - Cenário Econômico 2018. Disponível em <https://www.
youtube.com/watch?v=A01py37ii0M>. Acesso em 19 de maio de 2019.
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Considerações finais

A palavra progresso vem aliada, costumeiramente, a avanços na área 
da tecnologia, não sendo incomum concepções que destacam aplicativos 
como FalaFreud por serem mais um espaço ocupado pelo profissional de 
psicologia. Tal como Uber, que revolucionou as formas de transporte no 
espaço urbano, o aplicativo de terapia também vem transformando de forma 
nunca vista a psicologia, uma vez que a capta através dos mesmos valores e 
discursos de tantos outros criados no Vale do Silício.

No entanto, quando analisamos de maneira mais crítica o FalaFreud, 
observamos as atuais limitações de uma proposta de psicologia que mais 
se aproxima do mercado que da promoção de saúde e bem-estar. Soma-se 
a isso a transformação do psicólogo em mais um agente de serviços na era 
digital, guiado pela promessa de flexibilidade no trabalho e complementa-
ção de renda, sem que se ponha em questão as consequências éticas e as 
transformações que isso acarreta em relação à perda de direitos do profis-
sional em um contexto cada vez mais precarizado. Este, por sua vez, não se 
limita mais a espaços físicos insalubres, podendo ser entendido através de 
discursos de desresponsabilização das empresas sejam elas grandes como 
a Uber ou em processo de ascensão, como a FalaFreud - em relação aos 
profissionais que buscam para atingirem seus fins de obtenção de lucro.
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ANÁLISE DA REALIDADE E DOS DESAFIOS NO USO 
DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO

Ângela Souza Lima1 | Raquel Miranda Mota2  

Roberta Silva Costa3 | Rosa Maria Pinheiro Teixeira4

Resumo: A presente pesquisa foi realizada na Escola Municipal Castelo de 
Castro em Fortaleza – CE com o objetivo de fazer uma análise da realidade e 
dos desafios no uso dos recursos tecnológicos na educação. Nosso estudo 
teve uma abordagem qualitativa, utilizando como base teórico-metodológica 
as contribuições do filósofo Gilles Lipovetsky, teórico da hipermodernidade, 
que traz em seu discurso a inovação pedagógica e a necessidade de se 
adequar as novas tecnologias como meio de produção e construção do 
conhecimento. Utilizou-se de estudos bibliográficos e entrevista semies-
truturada com uma coordenadora pedagógica e dez professoras do ensino 
fundamental I. Analisou-se a possibilidade de existir implicações oriundas 
dos professores em relação a sua habilidade na utilização desses recursos, 
a disponibilidade destes equipamentos nas instituições e a relevância os 
mesmos na aquisição de conhecimentos. Tais aspectos configurados em 
três categorias: 1 a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e a habi-
lidade no manuseio destes equipamentos pelo professor, 2 a relação entre 
o uso dos recursos tecnológicos e a disponibilidade destas ferramentas nas 
instituições de ensino, 3 a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e 
a aquisição de conhecimento pelo aluno. Os dados revelaram que um dos 

1 Mestranda em Ciências da Educação da Logos University International-UNILOGOS, angelaslmon-
tenegro@gmail.com .

2 Mestranda em Ciências da Educação da Logos University International-UNILOGOS, raquel_jiap@
yahoo.com.br

3 Mestranda em Ciências da Educação da Logos University International-UNILOGOS, roberta-
costasc@gmail.com

4 Mestranda em Ciências da Educação da Logos University International-UNILOGOS, rosampts@
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desafios encontrados pelos docentes é introduzir e manipular as novas 
tecnologias com destreza, rompendo com os paradigmas da educação tra-
dicional para o favorecimento da construção do conhecimento.
Palavras chave: Recursos Tecnológicos, Educação, Inovação, Conhecimento.
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Introdução

A motivação para a presente pesquisa surgiu a partir das mudanças 
políticas, sociais, tecnológicas e educacionais vivenciadas neste 
século. O mundo globalizado e suas evoluções tecnológicas trazem 

consigo a necessidade de uma adequação no modelo educacional vigente.
O acesso fácil e rápido a informações através dos meios de comuni-

cações, ágeis e instantâneos, gera a necessidade de tornar a escola mais 
atrativa e interativa em seu processo educacional, considerando que 
a criança e jovem de hoje já nascem em um mundo tecnológico e vivem 
imersa as inovações que acontecem de modo rápido e constante, fazendo 
do mundo uma grande aldeia digital.

Diante desse cenário globalizado de informações e maior acesso a uti-
lização de recursos tecnológicos por toda a sociedade independentemente 
de classes sociais, enfatizamos aí a necessidade dos professores se apro-
priarem e se adequarem a esta realidade, trazendo para o âmbito escolar 
metodologias diferenciadas, atrativas e atualizadas.

Apesar de toda a evolução tecnológica vivenciada pela sociedade 
moderna, existem ainda algumas instituições de ensino que trazem em suas 
realidades, salas de aulas com estruturas catedrais e com preleções para 
a transmissão de conhecimento estagnado no método escolástico, bem 
como um número significativo de escolas que ministram as aulas sem a 
utilização, ou com raras exceções, dos recursos tecnológicos já existentes 
na instituição.

Este perfil de escola, oportunizado para essa nova geração, causa 
impacto negativo provoca desinteresse, desmotivação e apatia frente aos 
estudos formais. Este desencontro que vivencia a escola e a sociedade vem 
justificando um percentual de abandonos e evasões, chamando grande 
atenção à necessidade da urgência de modernização, avanços e inovações 
nos conteúdos, metodologias e utilização de novos recursos no processo 
de ensino, que traz como consequência, uma efetiva e fecunda qualidade 
na aprendizagem dos alunos que participam com interesse, permanecendo 
mais tempo inseridos no contexto educacional.

Despertou a curiosidade dos pesquisadores em saber como está se 
dando a apropriação das novas tecnologias e o processo de desenvolvimento 
dessas habilidades. A possibilidade de uso como ferramenta de trabalho no 
fazer pedagógico, dentro e fora da sala de aula, verificar a disponibilidade 
destes recursos nas instituições de ensino da rede pública.
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Metodologia

No intuito de alcançar o objetivo proposto foram realizados estudos 
bibliográficos de autores que inquirem sobre a temática, como também, 
documentos que norteiam o trabalho desenvolvido na Escola Municipal 
Castelo de Castro. Foi realizada também, uma entrevista semiestruturada 
com a representação de uma coordenadora pedagógica e dez professoras 
da referida escola.

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Castelo de Castro, institui-
ção que atende alunos de 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental I: com 
05 (cinco) salas de 1º ano, 04 (quatro) salas de 2º ano, 02 (duas) salas de 3º 
ano e 04 (quatro) salas de 5º ano. Funciona nos turnos

manhã e tarde e atende aproximadamente 580 alunos. A instituição 
conta com 01 Diretora, 01 Coordenadora Pedagógica, 01 secretária, 01 auxi-
liar administrativa, 01 Professora Readequada, que atua como Bibliotecária, 
22 professores, 01 professora de atendimento educacional especializado, 
02 manipuladoras de alimentos, 02 serviços gerais e 01 monitor de acesso, 
totalizando 33 servidores.

Educadores que responderam aos questionamentos trouxeram para 
a pesquisa uma abrangência em nosso olhar no que se refere ao uso das 
ferramentas tecnológicas, bem como sua aceitação frente à utilização dos 
mesmos como recurso didático e metodológico.

Percebemos na fala de alguns educadores que tanto a inabilidade em 
manipular tais recursos, como também a falta desses equipamentos, implica 
na atuação docente em adequar-se e efetivar uma aula com viés mais atua-
lizado, interessante, inovador e envolvente.

Desenvolvimento

Na perspectiva de desenvolver uma análise eficaz da realidade e dos 
desafios no que se refere ao uso dos recursos tecnológicos na educação, 
buscou-se aprofundar as leituras nas pesquisas já existentes de autores 
renomados que subsidiam a temática, como também, a reflexão sobre a 
compreensão da realidade vivenciada no cotidiano de escola pública no 
município de Fortaleza, inserida no contexto que permite analisar e compa-
rar o ensino e seus equipamentos, compreendidos como a estrutura física 
do prédio e seus acessórios enquanto recurso pedagógico.
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A proposta curricular que orienta o fazer pedagógico nas escolas públi-
cas de Fortaleza pauta direcionamentos para a inserção da criança no 
mundo midiático, entendendo que esse sujeito é nativo da grande aldeia tec-
nológica mundial e que antes mesmo de saber falar ela já sabe teclar, com 
capacidade de interagir simultaneamente com diferentes mídias, chamando 
a atenção para a bagagem de conhecimento que acompanha essa criança 
e que devem ser considerados. Ressalta a importância das tecnologias nas 
práticas pedagógicas voltadas para a educação infantil:

(...) podem proporcionar às crianças, nos momentos de interação, 
o desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos e sociais 
possibilitando, assim, a criatividade, a atenção, a concentração, 
a percepção, a agilidade, a memória, a consciência crítica e refle-
xiva, atendendo às demandas sociais. (FORTALEZA, 2016 p.44)

O filosofo francês Gilles Lipovetsky teórico da hipermodernidade defende 
que a educação global é a solução aos desafios do século XXI. O ensino deve 
contemplar o saber técnico, o desenvolvimento pessoal e a compreensão do 
mundo como a única saída para lidar com os problemas atuais, da ecologia 
à violência. Para ele o homem não é apenas um produtor, trabalhador, mas 
sim um cidadão, um ser em sua totalidade. A educação é exigência e não 
deve ser tratada como luxo. Destacou quatro campos de estudos essen-
ciais: o meio ambiente, a saúde, a cultura em geral e as artes. A educação 
ambiental e ecológica deve conscientizar o ser humano desde a infância 
sobre a responsabilidade na preservação do planeta.

O papel do professor em um contexto de globalização vai além do ato de 
ensinar, inserindo de forma ativa o aluno no mundo da investigação e pes-
quisa, aliando seus saberes também à consciência ambiental, o combate à 
violência, fomentando a reflexão e criticidade do mesmo, validando o que 
traz a proposta dos quatro pilares educacionais voltados para a formação 
do aluno cidadão, em sua totalidade, composto pelo aprender a conhecer; 
aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser.

O conceito dado à educação atual está precisamente vinculado a esses 
pilares que se agregam à formação contínua do ser humano de forma neces-
sária a uma aprendizagem consciente ao longo de toda a vida, associando o 
conhecimento à sociedade no mundo globalizado.
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Os pilares educacionais são literalmente as colunas de sustentação do 
ensino e aprendizagem na formação plena do aprendente, permitindo for-
mar um ser humano mais consciente, crítico, capaz de resolver problemas, 
trabalhar em equipe e se comunicar melhor, que corrobora com um ser mais 
autônomo e sensível às necessidades do mundo em que vive.

Os quatro pilares que embasam a educação estão fundamentados no 
Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI 
definidos pela UNESCO que configuram em:

Aprender a conhecer - É quando propiciamos o ato de compreender, des-
cobrir ou construir o conhecimento de forma mais envolvente e encantador. 
Viabilizando o interesse das informações, acarretando a libertação da igno-
rância. Sendo assim, o aprender a conhecer exercita a atenção, a memória 
e o pensamento.

• Aprender a fazer – transcende o conhecimento teórico consolidan-
do-o no setor prático. Pilar essencial a vida social do ser humano, 
tornando-o apto a exercer trabalhos em equipe e cooperativos neces-
sários nas tarefas cotidianas e em situações de emprego que requer 
mais habilidades intelectuais e mentais.

• Aprender a conviver – Fundamental à vida em sociedade, desenvol-
vendo a empatia e a reciprocidade no convívio social, visto que para 
algumas pessoas isto é um obstáculo a ser vencido. Aprendendo a 
mediar conflitos diante das divergências de forma não violenta.

• Compreender que o outro é diferente, gerando um olhar respeitoso 
diante as diversidades, oportunizando uma melhora à vida social.

• Aprender a ser – desenvolver a criticidade, induzir a reflexão, incitar a 
criatividade favorecendo a ampliação de conhecimentos, incentivando 
a formação de um ser autônomo que disponibiliza de ferramentas 
na formulação de juízos e valores como cidadão, aliando a formação 
de um individuo com sentido ético e estético perante a sociedade. A 
diversidade de personalidades é o que impulsiona a inovação dentro 
da sociedade.

Lipovetsky durante sua palestra no evento Rio 360 no ano de 2005 
afirmou que “... não há outra solução que o investimento na formação da 
inteligência. E a inteligência se forma na escola”. A preocupação desse autor 
está na formação dos jovens, pois serão os futuros gestores e precisam 
estar sensíveis e ativos aos cuidados com o planeta.
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Para isso o docente precisa muito mais que adquirir conhecimentos 
científicos, precisa estar aperfeiçoando constantemente suas habilidades 
tecnológicas e fazendo uso como ferramenta didática vinculando a reflexão 
e a evolução intelectual de seus alunos.

Cortelazzo (1996, p.20) ressalta a importância de apropriação da tecno-
logia na educação para “provocar uma reflexão crítica e questionadora em 
relação à busca e elaboração da informação articulada à produção social da 
vida individual e coletiva”.

A internet fornece diversos recursos pedagógicos, cabendo ao educador 
buscar ou elaborar materiais como: vídeo aulas que sejam breves, objetivas 
e de alta compreensão, pesquisas instantâneas dentre outros, que se bem 
utilizados, podem tornar as aulas mais atrativas, interessantes e dinâmicas.

A rede mundial de computadores interligados (Web) veio facilitar e demo-
cratizar o acesso às informações, mas este acesso por si só não garante 
um bom aprendizado aos usuários. A deficiência tecnológica dos profissio-
nais da educação requer aprofundamento de estudos e capacitações, que 
pode permiti-lo atuar como mediador do conhecimento de seus alunos, uti-
lizando-se das ferramentas de interesse dos educandos.

É evidente a dificuldade entre professores e alunos frente ao acesso tec-
nológico nas escolas públicas que gera mais desigualdade em relação às 
instituições privadas. Além de que há uma preocupação constante por parte 
das escolas particulares em manterem padrões modernos de ensino-apren-
dizagem, pois visam atrair o interesse da clientela oriunda da sociedade 
mais abastada, que por sua vez fica em situação privilegiada por esse alto 
poder aquisitivo, tornando-se cada vez mais exigente, tomando a dianteira 
no ranking do ensino aprendizagem.

As escolas públicas, nessa concorrência desleal, muitas vezes já esbar-
ram em aspectos aparentemente simples como a falta de estruturas que 
viabilizariam a instalação e uso de equipamentos tecnológicos, a manu-
tenção e modernização dos mesmos, a aquisição de novos, sem falar no 
precário acesso à internet dentro dessas instituições, e a burocracia em 
adquiri-los. A gestão fica de mãos atadas pela falta de recursos e atra-
sos de verbas oriundas do governo federal, motivados pela burocracia. A 
morosidade e regras que giram em torno do financeiro das escolas públicas 
contribuem negativamente para os avanços tecnológicos, essenciais a valo-
rização da educação formal e melhoria da qualidade do ensino ofertado, a 
redução de evasão e repetência dos alunos, redução dos índices de indisci-
plina e violência dentro das escolas.
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Surge a grande necessidade de mudança de paradigmas, tanto do 
professor como para o aluno no tangente ao sistema de ensino, que tra-
dicionalmente é uma transferência de conhecimento pronto e vem sendo 
substituído, modificado, passando a ser uma construção da interação entre 
eles.

Bourdieu, citado por Nogueira e Nogueira (2002) faz um alerta ao afirmar 
que toda evolução pedagógica, educacional está vinculada aos interesses 
políticos, e que a metodologia de ensino também responde a tais interes-
ses, daí a constatação de que a escola está como reprodutora das classes 
sociais com suas desigualdades.

Por tanto, o professor tem como desafio tentar romper com o sistema ao 
incorporar e manipular as novas tecnologias com habilidade, sem temer seus 
erros e possíveis desconhecimentos em relação ao uso desses recursos, 
para isso é necessário que tanto professor como alunos rompam também 
com os paradigmas da educação tradicional, aliando-se na construção do 
conhecimento.

Valente ratifica essa necessidade de mudança de postura ao dizer que:

A disseminação da informática na educação e os avanços de 
softwares educacionais estão mostrando que a distinção entre 
o uso do computador para ensinar ou para promover a aprendi-
zagem é que é a grande questão. (VALENTE, 1999 - prefácio de 
2a edição).

Diante da perspectiva dessa escola do futuro, professores e alunos 
buscam converter-se ao padrão de inovação educativa que já está sendo 
utilizada em muitas escolas do mundo, resultando numa combinação de 
capacidades para resolver problemas, trabalhar em equipe e se comunicar 
melhor.

Corroboramos com o filósofo da hipermodernidade Gilles Lipovetsky ao 
enfatizar que o ensino deve contemplar o saber técnico, o desenvolvimento 
pessoal e a compreensão de mundo com a saída dos problemas atuais, que 
se vinculam principalmente à ecologia e à violência, priorizando os estudos 
sobre o meio ambiente, cultura e artes, investindo assim na inteligência e 
sensibilidade dos mesmos, que no futuro próximo serão os responsáveis 
pelas tomadas de decisões em prol da humanidade.
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Resultados e discussões

Dentre os pronunciamentos explanados pelos educadores entrevistados 
acerca da análise da realidade e dos desafios na utilização dos recursos 
tecnológicos na educação, foi enfatizado a relevância do posicionamento do 
professor frente ao manuseio dos equipamentos tecnológicos e a disponibi-
lidade dos mesmos nas unidades de ensino público, como também a relação 
entre a utilização destes recursos no processo de ensino-aprendizagem.

Tais aspectos configurados em nosso artigo como categoria serão 
explanados a seguir como: categoria 1 a relação entre o uso dos recur-
sos tecnológicos e a habilidade no manuseio destes equipamentos pelo 
professor, categoria 2 a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e a 
disponibilidade destas ferramentas nas instituições de ensino, categoria 3 
a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e a aquisição de conheci-
mento pelo aluno.

Na categoria 1, a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e a habi-
lidade no manuseio destes equipamentos pelo professor foi verificado que 
alguns educadores ainda apresentam certas dificuldades em manipular os 
equipamentos tecnológicos, as vezes até ficam inibidos ao perceberem a 
destreza como algumas crianças e adolescentes os dominam, porém há 
também por grande parte desses profissionais a vontade e disponibilidade 
em alçar tais habilidades a fim de propiciar aos educandos aulas mais dinâ-
micas, interativas, atraentes e inovadoras.

Na categoria 2, a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e a dis-
ponibilidade destas ferramentas nas instituições de ensino da rede pública, 
percebemos na fala de muitos docentes a precariedade em relação a oferta 
de tais ferramentas no que se refere a quantidade de equipamentos com-
parada ao números de alunos para manuseá-los com também seu estado 
de conservação e atualização, sendo este um dos fatores que dificulta a 
ampliação quanto troca de conhecimentos, foi ressaltado como um fator 
desestimulante a desativação das salas de multimeios e a relocação do 
profissional capacitado para manipular os equipamentos tecnológicos num 
viés pedagógico que trabalhava em parceria com o professor da turma, 
despertando nestes alunos a ampliação do conhecimento frente ao uso da 
tecnologia.

Na categoria 3, a relação entre o uso dos recursos tecnológicos e a 
aquisição de conhecimento pelo aluno, por unanimidade os profissionais 
entrevistados trouxeram a concepção de que a tecnologia contribui ao 
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processo de ampliação cognitiva de maneira mais atrativa e motivadora, 
tendo como contraponto a metodologia que será aplicada e um planeja-
mento elaborado com objetivos bem definidos, compilando a interatividade 
e o aprendizado, pois em suas falas demonstraram grande preocupação 
quanto ao uso inadequado ou de cunho somente de entretenimento e rela-
ção social.

Ficou notória que a escola não pode ficar alheia a mudanças e avan-
ços digitais ao qual perpassa a sociedade contemporânea, de modo que a 
necessidade de se adequar e conduzir a utilização destes recursos pelos 
alunos vem garantir o desenvolvimento de sua autonomia como também 
promover o protagonismo discente na construção de seu conhecimento.

Considerações finais

Mediante o estudo realizado é possível dizer que a escola pública ainda 
se encontra aquém da nova geração, devido às desigualdades sociais e 
falta de vinculação aos interesses dos alunos, que não se integram as expe-
riências associadas à prática e a inabilidade de se utilizar os equipamentos 
tecnológicos como recursos didáticos em sala de aula.

As mudanças devem partir desde as políticas públicas de valorização 
da educação, com melhorias nos equipamentos físicos, tecnológicos, maior 
remuneração profissional dando condição para o professor e alunos terem 
mais acesso às tecnologias, além de buscar por meios próprios a capacita-
ção de uso digital como ferramenta indispensável no seu fazer pedagógico. 
As orientações curriculares contidas na proposta de Fortaleza (2016, p.44) 
ressaltam que:

O educador deve agir como mediador dos processos de inclu-
são digital e interferir no processo educativo de forma inovadora, 
desenvolvendo a competência do saber pensar, sempre bus-
cando novas formas de aprender. É importante saber lidar com 
as tecnologias digitais, a fim de promover a interatividade, a ajuda 
mútua que contribua no desenvolvimento das crianças.

Assim, ampliam as necessidades de mudanças alcançando a forma-
ção dos professores, que se percebem com imensa bagagem científica e 
mínimo conhecimento tecnológico, que dificulta subsidiar o exercício do 
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ensino-aprendizagem, mediante os avanços tecnológicos que ocorrem de 
maneira bastante acelerada, fragilizando a adequação da prática do ensino 
ofertado em escolas públicas aos recursos digitais.

Frente aos avanços das novas tecnologias, de modo solitário, os profes-
sores da rede pública encontram muitos desafios que podem ser destacados 
como principais: o primeiro é a necessidade de inserir o manuseio das novas 
tecnologias ao seu cotidiano escolar, a segunda é como inseri-las em insta-
lações precárias, e, o terceiro desafio é a insegurança frente ao novo

que exige a saída da zona de conforto para enfrentar o medo causado 
pela falta de domínio na utilização dos mesmos. Citelli (2000) contribui no 
enfrentamento ao medo, encorajando os professores com a argumentação 
de que os meios de comunicação podem ser usados como produtores de 
conhecimento e que não devem gerar esse medo, pois professores e alunos, 
juntos, poderão construir o conhecimento sem ter vergonha de errar.
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Resumo: presente artigo aborda a questão da evasão escolar na educação de 
jovens e adultos. São diversos os motivos pelos quais os alunos abandonam 
a escola. Dentre os principais motivos destacam-se desde a reconfiguração 
da escola para este tipo de ensino diante do perfil de alunos que a escola 
venha a receber, pois há histórias e demandas para ofertar uma educação 
diferenciada, porque são alunos oriundos de classe social historicamente, 
marcada por falta de tempo e as condições econômicas. Sabe-se que exis-
tem ainda inúmeros fatores que contribuem para essa evasão, que ao longo 
do trabalho são destacados em detalhes, como, aulas monótonas sem 
objetivos propostos, falta de planejamentos e até mesmo não são feitos, na 
maioria das vezes, análise do próprio livro didático, utilizado pelo professor, 
não havendo uma reformulação dos conteúdos de acordo com a capaci-
dade do alunado. Neste sentido destacam-se as dificuldades do professor, 
de trabalhar o seu relacionamento com os alunos em sala de aula, pois na 
maioria, são jovens problemáticos desde a família, como no uso de drogas, 
desempregados e sem perspectivas de vida. Em suma, a evasão deverá ser 
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encarada como um problema sociológico e não obstante de caráter psico-
lógico. Por conseguinte, a evasão é um fator poderoso para que os jovens e 
adultos não sejam estimulados a continuar na escola.
Palavras-Chave: Evasão Escolar, Aprendizagem, Educação de Jovens e 
Adultos.
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Introdução

A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, ampa-
rada por lei e voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum 
motivo, ao ensino regular na idade apropriada. Porém são pessoas que 

têm cultura própria. O perfil do professor da EJA é muito importante para o 
sucesso da aprendizagem do aluno adulto que vê seu professor como um 
modelo a seguir.

Justifica-se o presente artigo devido as grandes dificuldades enfrentadas 
no ato de educar, principalmente na Educação de Jovens e Adultos. sabe-se, 
portanto, que educar é muito mais que reunir pessoas numa sala de aula e 
transmitir-lhes um conteúdo pronto. É papel do professor, especialmente 
do professor que atua na EJA, compreender melhor o aluno e sua realidade 
diária. Enfim, é acreditar nas possibilidades do ser humano, buscando seu 
crescimento pessoal e profissional.

O presente trabalho é de cunho bibliográfico e tem como objetivo prin-
cipal contextualizar a evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos, 
verificando que é um problema complexo e que se relaciona com outros 
importantes temas da pedagogia, como formas de avaliação, reprovação 
escolar, currículo e disciplinas escolares. Considerando os altos índices de 
evasão, fomos motivados a pesquisar as causas que levam a tal problema. 
Utilizamos nessa pesquisa, os autores Alves (2001), Arbache (2001), Candau 
(1999), Cury (2000), Freire (1997, 2001, 2002), Gadotti (2000), Haddad (1991), 
dentre outros.

O objetivo principal é contextualizar a evasão escolar na Educação de 
Jovens e Adultos, verificando que é um problema complexo e que se relaciona 
com outros importantes temas da pedagogia, como formas de avaliação, 
reprovação escolar, currículo e disciplinas escolares, considerando os altos 
índices de evasão, fomos motivados a pesquisar as causas que levam a tal 
problema e sentimos a necessidade de saber o que a escola tem feito para 
reverter esse quadro.

O presente artigo retrata vários pontos, dentre os principais destacam-se 
a análise da Evasão Escolar; a contextualização de como está sendo traba-
lhada a Educação de Jovens e Adultos atualmente; Análise e observações 
sobre a Evasão dentro da Educação de Jovens e Adultos e por fim, analisa-
se as causas dessa Evasão e quais as medidas preventivas que a escola e a 
gestão devem adotar para evitar essa evasão.
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Este é um dos maiores problemas enfrentados atualmente na educação. 
Muitos alunos que iniciam a vida escolar infelizmente não chegam a con-
cluí-la. São várias as causas que contribuem para a formação desse quadro 
como problemas socioeconômico, distância, cansaço, desestruturação 
familiar, necessidade de complementação de renda familiar entre outros.

A educação de Jovens e Adultos deve estar direcionada a um público 
específico: jovens, adultos ou idosos que não tiveram acesso à escola em 
idade própria ou não tiveram a oportunidade de prosseguir os estudos devido 
aos mais variados fatores, alheios ou não a sua vontade.

Metodologia

O procedimento metodológico de revisão bibliográfica torna-se impor-
tante na produção do conhecimento científico, uma vez que é capaz de gerar 
hipóteses ou interpretações que

podem servir de ponto de partida para outras pesquisas acerca da temá-
tica das metodologias ativas e a inovação na prática docente. As indagações 
motivadoras desta pesquisa baseiam-se nas seguintes questões: o que 
citam os teóricos sobre a evasão escolar, quais as causas da evasão na EJA 
e quais medidas são adotadas para se evitar essa evasão.

As discussões obtiveram subsídios pelo diálogo com os seguintes auto-
res: Alves (2001), Arbache (2001), Candau (1999), Cury (2000), Freire (1997, 
2001, 2002), dentre outros.

Desenvolvimento

Teóricos debatem sobre a evasão escolar

As consequências da evasão escolar têm sido drásticas, apesar de 
surgirem, atualmente, novas políticas de incentivo em vários campos de 
alfabetização para jovens e adultos. A busca pela qualificação profissional, 
os avanços no campo da alfabetização. a assistência e o acompanhamento 
às instituições escolares e os materiais didáticos ainda não foram suficien-
temente eficazes no combate à evasão escolar no ensino da EJA.

Segundo a visão de Arroyo (1997, p. 23), “na maioria das causas da eva-
são escolar a escola tem a responsabilidade de atribuir à desestruturação 
familiar, e o professor e o aluno não têm responsabilidade para aprender, 
tornando-se um jogo de empurra”.
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Sabemos que a escola atual precisa estar preparada para receber e for-
mar estes jovens e adultos que são frutos dessa sociedade injusta, e para 
isso é preciso, professores dinâmicos, responsáveis, criativos, que sejam 
capazes de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar atrativo e 
estimulador.

Como mostra Menegolla (1989, p. 28), “o professor necessita selecionar 
os conteúdos que não sejam portadores de ideologias destruidoras de indi-
vidualidades ou que venham atender a interesses opostos aos indivíduos”.

De acordo com o ponto de vista do referido autor a seleção de conteú-
dos é de alto valor pedagógico e devem estar direcionados aos interesses 
sociais, culturais e históricos do aluno, para que as aulas sejam significa-
tivas e atraentes, conduzindo-o para o meio social como cidadão crítico, 
questionador e formador de opiniões.

A evasão escolar e a reiteração de faltas injustificadas apresentam-se 
como um grande desafio àqueles que estão envolvidos com o referido direito. 
É uma questão relevante, a ponto do Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelecer a necessidade de ser partilhado tal problema, para evitar a sua 
ocorrência, deixando de ser um problema exclusivo e interno da instituição 
de ensino. Quando tais situações se verificam, constata-se que o direito à 
educação não está sendo devidamente respeitado, justificando a neces-
sidade de intervenção dos órgãos responsáveis, conforme apontados na 
Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente (LOPES, 1999).

Esta intervenção, como já afirmado, há de ser compartilhada, posto que a 
simples atuação de um órgão ou instituição apenas, não garante o sucesso 
do regresso ou permanência do aluno na escola. A intervenção conjunta é 
a que melhor atende aos interesses de todos, posto que cada um, dentro 
da sua especificidade, reúne meios para tentar reverter o quadro de evasão 
ou de infrequência do aluno. Ademais, a atuação da escola junto à família é 
diferente da intervenção do Judiciário ou do Conselho Tutelar. Somadas as 
formas de intervenção, a reversão do quadro evasivo se mostra mais eficaz 
(ROCHA, 1999).

A Educação de Jovens e Adultos atualmente

O problema da evasão escolar é uma questão que tem raízes históricas, 
associando-se a uma política imposta pelas elites na qual pesam sucessi-
vas intervenções do governo na mudança do sistema escolar. Este fato é 
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patente quando se verificam na Constituição de 1824 vários princípios da 
Declaração dos Direitos do Homem, dentre os quais se destaca a garantia 
formal do ensino primário gratuito a todos os cidadãos.

Em 1827, foi criada a lei que determinava a criação de escolas primá-
rias em todas as cidades, vilas e vilarejos. No entanto, aos poucos, o Estado 
veio se desincumbindo do ensino primário, voltando suas atenções para 
o desenvolvimento do ensino secundário e superior, garantindo aos mais 
ricos o diploma como passaporte para os altos cargos públicos e prestígio 
social. A educação era privilégio de poucos e, quando da Proclamação da 
República: “menos de 3% da população frequentava a escola em todos os 
seus níveis, e 90% da população adulta era analfabeta” (LOPES, 1999, p. 56).

Com a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, a 
educação permaneceu na mais absoluta imobilidade. O principal feito foi 
a meta do Avança Brasil, que ampliou em pelo menos 5% ao ano a oferta 
de vagas em creches e pré-escolas, sobretudo para a população de menor 
renda. Para o ensino fundamental foram lançados programas como o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério - FUNDEF e “Toda Criança na Escola” que contribuíram para 
alavancar os indicadores quantitativos desse nível de ensino, porém o 
desempenho do governo deixou a desejar no ensino médio, nível em que 
poucas metas prometidas por FHC para a educação foram integralmente 
cumpridas. No seu governo, os recursos para o ensino superior diminuíram. 
Parte das metas prometidas foi executada de forma parcial. O governo FHC 
cometeu ainda um grave crime contra a juventude brasileira ao aprovar o 
projeto de lei nº 9.649/98, que proibia a expansão do sistema federal de 
educação profissional, como cita, “essa lei foi um verdadeiro crime contra a 
democracia” (LOPES, 1999, p. 68).

Lopes (1999, p. 71), ressalta que:

O sucesso ou o fracasso vai depender das características de 
cada um, do esforço pessoal e interesse, sem levar em conta que 
nem sempre os que se esforçam vencem, e os que fracassam 
não se esforçaram. Mas na própria visão da educação, através 
dos educadores, das escolas, e até mesmo dos órgãos gover-
namentais, simplistas por natureza, deram continuidade de que 
os alunos são portadores de todos os problemas, transformando-
-os em incapacitados, ocultando na realidade a incapacidade da 
escola, do professor, e do próprio sistema.
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As ideias que dominam atualmente o Brasil a respeito das dificuldades 
da aprendizagem escolar atribuem o fracasso escolar a causas situadas 
intraescolar e extraescolar, as quais provocam no aluno a desmotivação, a 
desistência e o desinteresse pela escola e pela vontade de estudar.

No que tange aos aspectos intraescolares se verificam fatores internos 
ligados às questões de infraestrutura da escola, à falta de material didático 
adequado e de boa qualidade aos alunos, à escassez de recursos pedagó-
gicos diversificados e limitados a um programa pobre em conteúdo onde 
pouco se ensina e muito pouco se aprende. A esses fatores, acrescenta-
se ainda a distância entre gestores, professores e alunos. A soma de todos 
esses déficits tem contribuído para a elevação dos índices de evasão esco-
lar (LOPES, 1999)

Ao mesmo tempo em que nascem fatores de indisciplina dentro do colé-
gio, fortalecem-se condições inadequadas de trabalho, a falta de preparo do 
professor e sua baixa remuneração, são fatos relevantes e fatores agravan-
tes da evasão escolar, pois atingem, no primeiro caso, o agente disseminador 
da educação.

A má qualidade do ensino e a forma como são conduzidas as aulas é 
sem dúvida alguma outra causa do insucesso da escola. “o ensino infe-
rior despovoa as escolas pela falta de frequência, suscitando nos alunos a 
repugnância intelectual por ela” (ROCHA, 1999, p. 67), e gera altos índices de 
repetência o que, por via de consequência, provoca a indiferença do aluno 
pela escola.

Nesse mesmo contexto, a problemática extraescolar nasce também 
o questionamento em torno da responsabilidade do professor quando 
considera seu papel preponderante na relação com o aluno, podendo ser 
considerada como consequência dos seus problemas pessoais. O docente 
projeta nos alunos seus próprios complexos refletindo nessa relação os desa-
justamentos emocionais, conjugais, econômicos e sociais do seu ambiente 
doméstico, repetindo nas crianças suas próprias experiências e vivências 
decorrentes dessa educação equivocada e sofrida que põe em relevo a má 
qualidade do ensino, chegando a torná-lo ineficaz (ROCHA, 1999).

Segundo Pinto (2000, p. 68):

A escola de hoje que trabalha com jovens e adultos deve priori-
zar as atividades culturais e artísticas no currículo escolar, pois 
contribui no combate da timidez e ajuda no processo de inclusão, 
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facilitando o desenvolvimento da linguagem oral, atendendo as 
necessidades de todos os educandos, crescendo e desenvol-
vendo a capacidade cognitiva do aluno de forma espontânea e 
livre, liberando suas imaginações criativas e artísticas.

Já para Moura (2001, p.33):

A nova concepção de educação de jovens e adultos põe em xeque 
as práticas atuais, uma vez que ela pede uma verdadeira organi-
zação reticular (em redes), no interior dos sistemas formais e não 
formais, somado a criatividade e flexibilidade. Será necessário, 
enfrentar desafios, planejando a educação de adultos, dentro de 
novas abordagens, na perspectiva da educação ao longo de toda 
vida.

A EJA mereceu um capítulo próprio no projeto de Lei n. 4.155/98 referente 
ao Plano Nacional de Educação, em tramitação no Congresso Nacional e 
que em seu diagnóstico reconhece um quadro severo: os déficits do atendi-
mento no Ensino Fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande 
número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não lograram termi-
nar o ensino fundamental obrigatório.

Embora tenha havido progresso com relação a esta questão, o número 
de analfabetos é ainda excessivo e envergonha o país. Todos os indicadores 
apontam para a profunda desigualdade regional na oferta de oportunidades 
educacionais e a concentração de população analfabeta ou insuficiente-
mente escolarizada nos bolsões de pobreza existentes no país. O Plano 
propõe que para acelerar a redução do analfabetismo é necessário agir ati-
vamente tanto sobre o estoque existente quanto sobre as futuras gerações.

E o Plano aponta ainda como meta ir além dos quatro primeiros anos do 
ensino fundamental e a necessidade de uma ação conjunta e concreta. O 
projeto de lei que acompanha o Plano Nacional de Educação diz que:

O resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de 
formação equivalente às quatro séries iniciais do ensino funda-
mental. A oferta do ciclo completo de oito séries, àqueles que 
lograrem completar as séries iniciais é parte integrante dos direi-
tos assegurados pela Constituição Federal e deve ser ampliada 
gradativamente (MOURA, 2001, p. 86).
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Da mesma forma, deve ser garantido, aos que completaram o ensino 
fundamental o acesso ao ensino médio. Esta ampliação supõe a EJA priori-
tariamente dentro da esfera pública. E a garantia supõe recursos suficientes 
e identificáveis. Os investimentos necessários para que tal política gradativa 
e ampliadora se dê supõem uma dilatação do fundo público e um controle 
democrático dos recursos destinados exclusivamente ao ensino e a esta 
modalidade de educação.

A nova concepção da EJA significa, pois, algo mais do que uma norma 
programática ou um desejo piedoso. A sua forma de inserção no corpo legal 
indica um caminho a seguir. A EJA educação permanente, embora enfrente 
os desafios de uma situação sócio educacional arcaica no que diz respeito 
ao acesso próprio, universal e adequado às crianças em idade escolar.

Os liames entre escolarização e idade podem até não terem conseguido a 
melhor expressão legal, mas pretendem apontar para uma democratização 
escolar em que o adjetivo todos, tal como posto junto ao substantivo direito, 
seja uma realidade para cada um deste conjunto de crianças, adolescentes, 
jovens e adultos. Esta efetivação, “direito de todos”, existirá se, e somente se, 
houver escolas em número bastante para acolher todos os cidadãos brasi-
leiros e se desta acessibilidade ninguém for excluído.

Diante disso, tem-se um móvel da atenuação de constrangimentos de 
qualquer espécie em favor de uma maior capacidade qualitativa de esco-
lha e de um reconhecimento do mérito de cada um num mundo onde se 
fazem presentes transformações na organização do trabalho, nas novas 
tecnologias, na rapidez da circulação das informações e na globalização das 
atividades produtivas, para as quais uma resposta democrática representa 
um desafio de qualidade.

A evasão na Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade escolar em 
que se busca oferecer aos jovens e adultos a continuação dos estudos para 
aqueles que por diversos motivos não conseguiram concluir os estudos. 
Essa modalidade veio para incentivar a essa clientela o crescimento profis-
sional e resgatar um déficit de analfabetismo que ora se arrasta ao longo da 
história.

Pinto (2000), afirma que os motivos para o abandono escolar nas turmas 
da EJA podem ser ilustrados quando o jovem e o adulto deixam a escola 
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para trabalhar; quando as condições de acesso e segurança são precárias; 
os horários são incompatíveis com as responsabilidades que se viram obri-
gados a assumir; evadem por motivo de vaga, de falta de professor, da falta 
de material didático, e também abandonam a escola por considerarem que 
a formação que recebem não se dá de forma significativa para eles.

O aluno de EJA é um aluno diferente, um pouco inseguro e, são as diversas 
derrotas vividas ao longo de um processo escolar, muitas vezes já iniciada 
no ensino regular, que irão abalar sua autoestima. Para a autora, qualquer 
decepção, por mínima que seja sofrida na escola faz com que este sujeito 
abandone o ambiente escolar.

Arroyo (2006, p. 23) assinala a seguir:

Os jovens e adultos continuam vistos na ótica das carências 
escolares: não tiveram acesso, na infância e na adolescência, ao 
ensino fundamental, ou dele foram excluídos ou dele se evadi-
ram; logo propiciemos uma segunda oportunidade.

Dessa maneira, muitas vezes o sistema escolar continua a ser pensado 
em uma lógica e estrutura interna que nem sempre tem facilidade de se 
abrir para a pluralidade de indicadores que vem da sociedade e dos próprios 
alunos jovens e adultos.

Assim, o autor afirma que a juventude e a vida adulta trazem consigo 
um tempo de marcas de socialização e de sociabilidade, de formação e 
intervenção. Dessa forma, esses “tempos de vida” do jovem e do adulto, 
assinalados pelo autor, devem ser tratados como “tempo de direito” que cul-
mina na urgência de se elaborar e programar políticas públicas dirigidas à 
garantia da pluralidade de seus direitos e ao reconhecimento de seu prota-
gonismo na sociedade.

Para Rocha (1999) uma das causas da evasão é quanto a estudantes 
registrarem um atraso mínimo de dois anos em relação à série e idade, devido 
o índice muito grande de reprovação e repetência constantes, chegando a 
causar consequências graves para o aluno. A educação é algo que deve ser 
analisado a todo o momento, quanto às suas causas de oferecer um ensino 
adequado para cada nível cultural que o educador vem se deparando a todo 
o momento e refletir diante a sua postura de professor educador.

A escola precisa de educadores capacitados com propósito de querer 
buscar meios que amenizem o índice de alunos evadidos, apesar de muitos 
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dos alunos serem os próprios causadores da evasão, devido não terem pra-
zer de querer estudar, às vezes vão para escola só para não ficar em casa, 
enquanto outros acabam retornando para instituição com intuito de vencer 
na vida, e poder ter um trabalho mais digno para si.

De acordo com Luck (2001), um grande desafio que se apresenta para a 
escola nos dias atuais, é a garantia da permanência das pessoas jovens e 
adultas no sistema formal de educação e a conclusão da educação básica. 
Esta tem início no processo de alfabetização cujo objetivo é a construção 
contínua para o desenvolvimento de uma aprendizagem consciente, a fim 
de viabilizar e manter alunos que não tiveram oportunidade de frequentar 
uma escola quando em idade própria.

A evasão inviabiliza a concretização de qualquer iniciativa no sentido 
da universalização da aprendizagem da leitura e da escrita, em qualquer 
programa que as diferentes instâncias administrativas venham a oferecer. 
Exemplo disso são os dados apresentados pelo IBGE (2006), que revelam 
a existência de tantos analfabetos, embora já tenha ocorrido uma diminui-
ção considerável de 1997 para cá, quando foram implantados os programas 
específicos de alfabetização envolvendo Universidades e órgãos governa-
mentais (BRASIL, 1999).

Segundo Gadotti (2000, p. 71), são várias as causas da evasão em EJA:

Causas sociais, políticas, culturais e pedagógicas. Entre as peda-
gógicas, pode-se destacar a falta de uma proposta pedagógica 
em que as disciplinas sejam integradas - já que no mundo elas 
não estão separadas e, o adulto, por carregar um conjunto de 
saberes que produziu na prática social, precisa se encontrar nos 
conteúdos propostos para cada disciplina.

Geralmente quando o adulto volta para a escola sente-se um pouco 
retraído, vê-se como uma pessoa já velha, que não teve oportunidades. Cabe 
ao professor estimulá-lo a fim de que ele possa participar de todas as ati-
vidades propostas e que possa se sentir bem com o seu grupo de estudos.

Tornar as turmas de EJA parte da comunidade escolar é fundamental 
para o sucesso da aprendizagem e para evitar a evasão. O aluno não pode 
sentir que aquele espaço é apenas emprestado. Não são raros os casos de 
escolas que trancam a biblioteca, a sala de informática e até alguns banhei-
ros à noite, no período em que os adultos estão lá. Além disso, muitas vezes 
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eles são excluídos das festas e feiras culturais, do jornal interno e dos even-
tos da escola (GADOTTI, 2000).

Oliveira (2001) exemplifica a situação da evasão escolar na EJA, indi-
cando como uma das causas institucionais, o desencontro entre a escola 
e os alunos, caracterizando-a por questões de aprendizagem e pela pró-
pria organização da escola, que funciona dentro de um contexto próprio, que 
deve ser conhecido por toda a comunidade escolar, uma vez que em seu 
interior a linguagem escolar concorre como a maior dificuldade à aprendiza-
gem, maior até que o próprio conteúdo:

Uma boa aula é tão importante que figura como uma mola propul-
sora estimulando o gosto pelo estudo: ao apresentar o conteúdo 
de formas variadas, o professor prende a atenção do aluno, refor-
çando a ideia que o elemento surpresa mantém o seu interesse 
(OLIVEIRA, 2001, p. 59).

Cabe à escola ampliar os horizontes culturais dos estudantes com dife-
rentes encaminhamentos dos conteúdos. Pode apresentar o mundo cultural 
aos alunos a partir da exploração de um bairro, de uma cidade que oferece 
tantas opções. Pode criar projetos a partir de uma música, de uma obra de 
arte ou de um texto, em que o importante é sair da rotina das cartilhas e 
dos livros didáticos, devendo os conteúdos aprendidos em sala se relacio-
nar com as manifestações culturais do grupo, da cidade, com as notícias de 
jornais, enfim, inovar. Os professores podem ainda, organizar visitas a expo-
sições de arte, passeios a lugares históricos, teatros, cinemas e museus 
e programarem o recebimento de autores, de artistas, de profissionais de 
várias áreas e dentro da própria escola ou na comunidade, para que possam 
expor suas ideias e ampliar a dos alunos (OLIVEIRA, 2001).

Resultados e discussão

A questão da evasão escolar tem transportado grande prejuízo à nação 
devido aos grandes investimentos da instância federal. No atual contexto 
educacional, o previsto de duração de um aluno no ensino formal é de doze 
anos. Nesse período, o estudante deve ser preparado dentro de uma quali-
ficação, quando isso não ocorre, ou ocorre de forma deficitária, associado 
aos quadros de frequência e permanência também deficitários, os prejuízos 
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provocam atrasos no desenvolvimento econômico, social e histórico (PINTO, 
2000).

O Brasil está em um contexto de países subdesenvolvidos e todo o 
desempenho econômico dependerá da formação educacional, só assim 
poderemos ter pessoas qualificadas em todos os setores econômicos, que 
são pontos importantes para o desenvolvimento humano tanto no setor 
industrial, educacional, científico e empresarial.

Neste sentido, o prejuízo à sociedade tem impactado na desestruturação 
familiar, levando os jovens ao mundo das drogas e da marginalidade, dei-
xando-os sem perspectivas de vida, além do aumento do quadro indesejado 
na prostituição entre os mesmos, tanto no sexo masculino como no sexo 
feminino, desencadeando na menina a gravidez precoce, provocando uma 
desestruturação social causada pela ignorância e desinformação.

Outro problema da evasão escolar é a falta de competência na formação 
destes educandos, passando o ensino público a perder a credibilidade como 
instituição formadora, que ao longo de sua história não tem assumido o seu 
verdadeiro papel e tem se utilizado de métodos e técnicas sem sentido, fora 
da realidade da sociedade.

Neste sentido a cada ano os índices da evasão escolar têm crescido em 
todos os estados do Brasil, tornando-se estas instituições despreparadas, 
sem propostas evolutivas, pois se sabe que a educação está dento de um 
processo dialético e transformador, mas continua parado sem fornecer aos 
alunos novas perspectivas. Apesar dos órgãos competentes que direcionam 
as instituições educacionais priorizarem este setor na qualificação conti-
nuada por áreas e abrindo programas na formação superior, os resultados 
não têm sido o esperado tanto para o MEC como para as famílias e alunos 
(ARBACHE, 2001).

No entanto, a falta de estruturação de algumas escolas públicas no 
sentido de educar, formar e qualificar para a vida, não tem dado resulta-
dos positivos. A falta de organização didático-pedagógica, principalmente 
do Projeto Político Pedagógico, tem trazido como consequência a evasão 
e a repetência na escola, quando o PPP e o Conselho Escolar poderiam ser 
acionados como instâncias a contribuir para as questões relacionadas a 
diminuição da evasão.
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Considerações finais

No presente artigo levantamos reflexões sobre a evasão na educação 
de jovens e adultos e os desafios encontrados pelos discentes e docentes. 
Dentre esses desafios estão: o currículo da educação de jovens e adultos 
e os saberes e os fazeres de quem ensina e de quem aprende. Diante das 
reflexões e análises, entendemos a necessidade de uma mudança no currí-
culo, na qualificação do docente e nas políticas públicas que sejam voltadas 
para esse universo da educação, considerando que cada aluno da EJA fre-
quenta esta modalidade de ensino por uma razão; do mesmo modo quando 
evadem, cada um tem o seu motivo, sua razão.
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Resumo: Trata-se de uma pesquisa de caráter teórico objetivando anali-
sar as noções de administração e de gestão presentes na historicidade da 
educação no Brasil. O interesse pela investigação parte dos aprofundamen-
tos teóricos realizados junto ao Grupo de pesquisa Observatório de Gestão 
Escolar democrática – Observe. A pesquisa bibliográfica sobre o objeto 
em questão parte dos estudos de Félix (1989), Sander (2007), Luck (2009), 
Drabach & Mousquer (2009), Libâneo (2012), Carneiro Leão (1939), Teixeira 
(2007), Lourenço Filho (2007), Ribeiro (1986), entre outros. A reflexão impli-
cou na compreensão, da base teórica, no âmbito da historicidade da ação 
dos termos administração escolar e de gestão escolar na qual se insere a 
perspectiva democrática. Neste sentido, discute-se como ocorreu a legiti-
mação da concepção de gestão escolar enquanto paradigma das práticas 
do sistema educacional no Brasil. Nesse contexto historiográfico, na medida 
em que o termo administração é substituído por gestão fica evidente uma 
ampliação dos interesses político-ideológicos do sistema capitalista que 
influencia diretamente a reorganização das políticas educacionais.
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Introdução

A organização da educação e da escola brasileira, de modo geral, ao 
longo do processo histórico, sofreu e vem sofrendo influências das 
reorganizações das estruturas produtivas do sistema econômico 

capitalista, assim como a adequação da organização social e política, prin-
cipalmente no que se refere à implementação de ditames organizacionais 
das instituições, que se materializam nos referenciais teóricos e práticos, 
que dão sustentação às bases conceituais das concepções, tendências e 
programas referentes à estrutura da política educacional das escolas públi-
cas no Brasil. 

Refletir sobre como as noções de administração e gestão escolar foram 
sendo configuradas nas bases do contexto histórico da realidade educa-
cional brasileira, é conhecer os determinantes econômicos e políticos, para 
assim entender as contradições a partir do processo de reprodução social das 
demandas capitalistas. Nesta ótica de entendimento, busca-se no presente 
texto compreender as mudanças históricas na adoção das nomenclatu-
ras para a organização da totalidade das ações da escola pública no Brasil, 
na intenção de desvelar os determinantes históricos-políticos que contri-
buíram com a mudança da terminologia de administração para a gestão 
escolar, a partir da análise dos critérios que levam a utilização da expressão 
“democrático-participativa”. Assim, este estudo orienta-se pela busca dos 
significados das noções, assim como sobre os reflexos provocados pela 
mudança de concepções que orientaram e orientam a configuração das 
políticas educacionais.

O estudo está organizado da seguinte forma: destaca-se o entendimento 
das relações que se estabeleceram no processo inicial da funcionalidade 
organizacional da escola, na perspectiva do pensamento setorizado, na 
noção clássica da Administração, apontando o invólucro desse modelo na 
Administração escolar, materializado na organização da escola no Brasil. E, 
na segunda parte, apresenta-se a noção do modelo “crítico” ressaltado pela 
adoção da concepção de gestão escolar, buscando entender as transfor-
mações e o contexto por meio dos quais a noção de administração escolar 
deixa de certa forma, mesmo que suas concepções continuem no locus da 
organização da estrutura escolar, de ser evidenciada na estrutura organiza-
cional da educação e da escola brasileira, passando assim a legitimar uma 
noção de gestão escolar enquanto paradigma de orientação das práticas de 
organização das escolas.
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Metodologia

Este estudo compreende as primeiras buscas de aprofundamento sobre 
o pensamento teórico-metodológico em torno do objeto de estudo gestão 
escolar. Para tanto, está organizado a partir de uma pesquisa teórica, cujo 
objetivo central é analisar as noções de administração e de gestão presen-
tes na historicidade da educação no Brasil. Neste aspecto, busca-se realizar 
uma análise mais aprofundada, de base crítica sobre os invólucros que 
determinaram a orientação e adoção dessas noções no pensamento teóri-
co-histórico no Brasil.

Busca-se analisar e compreender essas transformações e mudanças 
de paradigmas em relação à organização da educação e da escola, na pri-
meira parte, a partir dos estudos de Félix (1989); Sander (2007); Luck (2009); 
Drabach & Mousquer (2009); Libâneo (2012), assim como os teóricos no 
período clássico da administração escolar, como Carneiro Leão (1939); 
Ribeiro (1986); Lourenço Filho (2007) e Teixeira (2007). Na segunda parte 
do texto, além dos teóricos já relacionados, amplia-se a compreensão com 
o apoio também nos estudos desenvolvidos por Souza (2006); Andreotti 
(2006); Teixeira (1976); Arroyo (1979); Paro (1996) e Mészáros (2008) entre 
outros.

Organização da Escola no modelo clássico da Administração e 
na concepção de Gestão Escolar

A escola pública, como base da efetivação das políticas públicas edu-
cacionais, assume, historicamente, as demandas do sistema público que 
orientam sua organização. Assim, para analisar e compreender o modelo 
clássico da administração escolar e a perspectiva crítica, que faz a esse, se 
reflete num primeiro momento sobre as afirmações de Drabach & Mousquer 
(2009), a fim de tentar identificar como as relações são estabelecidas, his-
tórico e socialmente, carregando suas intencionalidades na organização da 
escola.

Levando em consideração tais aspectos, os estudos clássicos da admi-
nistração escolar no Brasil mostram um período identificado como período 
de transição econômica, principalmente pela mudança de um modelo agrário-
-exportador para urbano-industrial. Neste momento histórico, foi percebido 
que as políticas econômicas mundiais representavam um desencadeamento 
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da crise de 1929, evidenciada de forma inconteste com a quebra da Bolsa de 
Valores de Nova Iorque. Neste contexto de instabilidade do mercado, que por 
sua vez foi entendido também na política organizacional do Brasil, uma vez 
que originou a crise da política do café com leite caracterizando-se como o 
elemento motivador da Revolução de 19306, representando assim o movi-
mento central de efetivação do capitalismo industrial no Brasil (LIBÂNEO, 
OLIVEIRA E TOSCHI, 2012).

Autores como Sander (2007) na produção “Administração da Educação 
no Brasil”; Drabach & Mousquer (2009) em “Dos primeiros escritos sobre 
administração escolar no Brasil aos escritos sobre gestão escolar: mudan-
ças e continuidades” e, Souza (2006) no livro o “Perfil da gestão escolar no 
Brasil” fazem referência em seus trabalhos intitulados aos primeiros estu-
dos, especificamente, sobre a organização e as orientações gerais da escola 
no Brasil, apontando os estudos de Carneiro Leão como o marco do pen-
samento sobre a administração escolar no país, não apenas por ter sido o 
primeiro esforço de sistematização, mais por ser um dos mais citados refe-
renciais para o estudo da administração escolar e da educação comparada.

A análise desses referenciais, segundo Sousa (2006, p. 28) nos permite 
compreender que nos estudos de Leão “identifica-se uma abordagem com-
parativa entre as práticas de organização da escola em vários países”. Seu 
texto ressalta que a estrutura organizacional da escola está associada à dis-
tribuição de funções, e ainda que existisse a distribuição hierárquica das 
funções exercidas pelos profissionais da escola pública.

Sousa, (2006, p. 28) apud Leão (1953) argumenta que o sujeito respon-
sável pela escola precisa, antes de tudo, entender que “[...] [O diretor] defende 
a política de educação estabelecida, interpreta-a, [...] É então o coordena-
dor de todas as peças da máquina que dirige”. Nesse sentido, uma questão 
importante tratada está associada à comparação da organização da escola 
a estrutura de uma “máquina” (objeto), que está nas mãos de uma pessoa 
com responsabilidade de organizar, tendo entre as mais variadas funções, 
a de coordenador/fiscalizador do funcionamento da “engrenagem”. Embora 

6 Segundo Andreotti (2006, p. 104), em artigo publicado na Revista Histedbr On-line, de agosto de 
2006, em uma abordagem geral, a Revolução de 1930 foi fruto da crise econômica do setor agro-
exportador do café, agravada com a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, e dos embates 
entre segmentos sociais que não se consideravam referenciados no processo político da Primeira 
República, marcado por sucessivas eleições pactuadas entre os setores agrários. Notoriamente 
que o setor agrário era constituído pelo segmento agroexportador vinculado ao café, que detinha a 
hegemonia.
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apresentando o termo coordenador, percebe-se nitidamente no enunciado 
que existe uma relação hierárquica de quem dirige e de quem é dirigido, ou 
seja, de quem comanda e de quem é comandado.

Na análise, pode-se inferir que o contexto histórico, a partir da percepção 
de Leão (1953), que as primeiras produções teóricas sobre a administração 
da escola no contexto brasileiro concebiam a principal pessoa responsável 
pela educação e da escola, como o sujeito que deveria estar a serviço da 
administração pública. Para tanto, este deve servir o estado e comprometer-
se com os objetivos políticos da administração governamental.

Felix (1989, p. 24) destaca que “a administração escolar surge como uma 
disciplina introduzida no Curso Pedagógico do Instituto de Educação do Rio 
de Janeiro, cuja reforma foi elaborada por Anísio Teixeira, em 1933”. Esta 
demostra que, inicialmente, houve a necessidade de se pensar a organiza-
ção da escola, que por sua vez, deveria ser orientada não apenas por meio 
de disciplina teórica específica ao curso de Licenciatura em Pedagogia, mas 
pela reflexão sobre as práticas que envolviam todo o contexto da escolar. 
Assim sendo, a autora destaca ainda em suas considerações, que após o 
período de implantação, em 1934, foi introduzida no currículo do Curso de 
Especialização de Administradores Escolares do Instituto de Educação de 
São Paulo e, posteriormente, em 1939 incluída no currículo do Curso de 
Pedagogia da Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil.

As reflexões sobre o período clássico da organização escolar, conside-
rando as análises de Sander (2007, p. 31-32) sobre a escola clássica da 
Administração, é compreensível que os sistemas tenham adotado os “[...] 
princípios da administração cientifica, industrial e burocrática de Taylor, Fayol 
e Weber”. Neste aspecto, essas descrições exploravam o nível processual 
da administração, com reduzida atenção ao papel dos fatores econômicos, 
políticos e culturais e sua materialização nas práticas organizacionais das 
instituições escolares. Nesse entendimento, sobre o período da adminis-
tração clássica, o autor enfatiza as intenções dos estudos desse período, 
apontando uma caracterização dos reflexos da organização empresarial 
nas escolas. Assim, nada mais perceptível neste período do que a limita-
ção da estrutura administrativa em sua organização baseada em questões 
objetivas e tecnocrática7 de pensar a administração pública, assim como as 

7 Utiliza-se o termo tecnocrática pautando-se no conceito de tecnocracia entendido por Sander 
(2007, p. 28) ao apontar que no Estado Novo instalou-se o reinado da tecnocracia como sistema 
de organização, com forte predomínio dos quadros técnicos, preocupados na adoção de soluções 
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políticas educacionais e, consequentemente, o processo de organizacional 
da escola pública, pois, nota-se que as perspectivas restringem o pensa-
mento sobre a organização da escola a uma lógica formal, positivista.

No entendimento de Souza (2006), José Querino Ribeiro foi um dos mais 
expressivos pensadores do período clássico da Administração escolar no 
contexto brasileiro. Em seus escritos, o mesmo focaliza simultaneamente 
um pensar sobre a organização e a administração da escola. Confirmando 
o que destaca Drabach & Mousquer (2009), quando dizem que Querino 
Ribeiro entende que a noção de administração no contexto da escola reque-
ria momentos organizados que sugeriam o estabelecimento de ações para 
serem desenvolvidas na escola, mas que eram acompanhadas por um 
comando e que também apresentava uma contribuição para execução.

Na análise, é possível entender que na história clássica da administração 
da escola as intenções da organização da escola tendem a parecidas com 
as de uma empresa. Isso pode ser visto na forma de hierarquização das fun-
ções assumidas pelos sujeitos no espaço escolar, principalmente, quando 
comparado que funções que são assumidas pelos gestores escolares são 
superiores aos educadores. No contexto estudado, “os estudiosos de admi-
nistração educacional passaram a adotar a orientação técnica e pragmática 
própria da fase organizacional da história republicana” (SANDER, 2007, p. 
32).

As produções teóricas de Manoel Bergström Lourenço Filho sobre a 
escola foram salutares para a evolução do pensamento no período deno-
minado clássico da administração escolar. É nesse período que “surge o 
primeiro estudo sobre a administração do ensino no Brasil, publicado pelo 
Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP)” (SANDER, 2007, p. 33). Assim, Lourenço Filho apresenta-se como 
um dos defensores dos problemas da organização e administração esco-
lar. Enfatiza dentre outros aspectos, que esses problemas deveriam ser 
compreendidos, analisados e resolvidos, com maior sentido de previsão, ou 
ainda, com base no conhecimento da realidade social em mudança e à luz 
de uma nova política de educação, movida pelo princípio da autonomia e 
eficiência.

racionais para resolver os problemas organizacionais e administrativos. Seguindo os desenvolvi-
mentos teóricos e praxiológicos internacionais da administração empresarial da época, o funcio-
namento eficiente das organizações era a preocupação central dos reformistas, cujas análises e 
prescrições se pautavam por um enfoque tecnoburocrático [...].



678
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

No argumento apresentado, é estabelecido que o comando da escola 
devesse ser um caminho para se tenham resultados, os quais seriam a pro-
dução exigida pelo sistema capitalista e, que a organização administrativa 
da escola baseada nas normas gerais das teorias da administração precisa-
ria, a partir do trabalho desenvolvido, atingir a eficiência e eficácia.

No tocante à discussão sobre o período clássico, destacam-se as ideias 
de Anísio Teixeira, sua produção teórica passa ser classificada como uma 
referência no âmbito do período clássico da administração escolar como 
também no período crítico, visto que as suas produções escritas além de 
evidenciar a representação da administração na formação clássica, também 
permitem identificar críticas à organização tradicional da escola, igualmente, 
mostram de certa forma um envolvimento nas discussões das noções como 
perspectivas democráticas e organização da educação.

A discussão de Anísio Teixeira no livro “Educação no Brasil”, no capítulo 
destinado à crise educacional brasileira já demonstra as perspectivas críti-
cas sobre a organização da escola ao escrever que “as escolas passaram a 
ter dois objetivos: a formação geral e comum a todos os cidadãos e a forma-
ção dos quadros de trabalhadores especializados e de especialistas de toda 
a espécie exigidos pela sociedade moderna” (TEIXEIRA, 1976, p. 37). Assim, 
essa complexa necessidade de formação do trabalhador compreende uma 
das críticas do autor a organização da escola, já que a própria escola está a 
dar mostra da insatisfação e a lutar por melhorar e adaptar seus métodos às 
novas condições do tempo e da época.

Endossamos o posicionamento de Drabach & Mousquer (2009, p.271), 
quando apontam que Anísio Teixeira, em sua obra, inicia um pensamento 
inovador, que critica as formas tradicionais de organização da escola, 
pois destaca que é “assim necessário, se desejarmos restaurar as nossas 
escolas, retirá-las do magma da administração geral e formal do Estado e 
dar-lhes organização autônoma” (TEIXEIRA, 1976, p. 50).

O estudo de Souza (2206, p. 66) “mostra que os trabalhos que surgi-
ram no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980 inauguraram uma 
perspectiva crítica” sobre a organização da escola. Estes já se ressaltam 
uma nova forma de perceber a organização da escola pautada numa pers-
pectiva diferenciada, não se restringindo somente ao objetivo de ensinar, 
mais que eleve também ações de cunho financeiras, pedagógicas, huma-
nos e materiais em favor da formação para a cidadania, com garantia de 
direitos e deveres. Outro posicionamento trazido pelas produções teóricas, 
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ditas críticas ao modelo conservador, é o enfoque democrático, que poderia 
viabilizar sua execução e respeite o desejo coletivo nas práticas da escola 
de forma participativa.

Paro (1999) considera que a noção de gestão escolar surgiu a partir da 
introdução na crítica ao caráter conservador e autoritário da administração, 
na área da educação, enfatizou no contexto socioeconômico e político dos 
anos de 1970-80 o seu compromisso com a transformação social e com a 
democratização do ensino e da escola. Para tanto, o compromisso social 
com o processo democratização referenciado, não se materializa, a priori, 
no contexto escolar. Em outras palavras, já se apresentava nas produções 
teóricas um discurso emancipatório e democrático para a organização da 
escola, mas de fato não se tinha assegurados na legalidade a efetivação 
desses anseios. A exemplo, destaca-se o contexto de reorganização política 
de transição entre o regime ditatorial para uma nova ordem democrática no 
Brasil, na medida em que surgiram os primeiros trabalhos que criticavam a 
organização administrativa da escola clássica, baseada principalmente no 
modelo taylorista-fordista, trazia um novo invólucro como denominação de 
gestão.

Neste enfoque, é perceptível que o pensamento teórico crítico ao modelo 
conservador de Administração contribuiu para que a noção de gestão, com 
característica democrático-participativa, fosse efetivada pelo menos na 
legalidade das políticas públicas educacionais brasileiras.

Outro aspecto ligado à organização do espaço da escola seria a consoli-
dação de um novo pensamento teórico na elaboração de estudos, em nível 
de pós-graduação, no Brasil com influência marxista, que por sua vez, trou-
xeram a dinâmica dos conceitos de totalidade, mediação e de contradição 
para entender as mudanças do real. Neste aspecto, é notório a reificação8 
do significado da noção de gestão escolar apontada por Luck (1997) quando 
afirma que gestão da escola representa na educação uma mudança de para-
digma, que se reflete no reconhecimento da importância da participação das 
pessoas nas decisões sobre o planejamento e orientação do seu trabalho, 

8 Adotou-se o conceito de reificação compartilhando as ideias de Georg Lukács (1885-1971), alar-
gando e enriquecendo um conceito de Karl Marx (1818-1883), compreende como o processo 
histórico inerente às sociedades capitalistas, caracterizado por uma transformação experimenta-
da pela atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, sujeitadas 
e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado, quantitativo e automático dos objetos ou mer-
cadorias circulantes no mercado.
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ou seja, o fortalecimento da democratização do processo pedagógico em 
oposição a um processo administrativo fundado na organização verticali-
zada e hierarquizada de poderes, em tudo afinado com o modelo taylorista/
fordista adotado pelas empresas.

A perspectiva evidenciada deixa claro o interesse das produções teóricas 
que criticam o enfoque positivista de entender a organização da escola, pois 
pensar na organização da escola na formatação de gestão é buscar além 
dos interesses ligados ao uso da terminologia, mas pensar a historicidade, 
as lutas sociais visando torná-las realmente de “todos/as e para todos/as, 
a partir de interesses comuns. É também buscar entender o processo e os 
interesses da utilização da noção de administração e de gestão escolar para 
além das contradições da materialidade das políticas.

Outro aspecto que denota o reconhecimento pelo Estado brasileiro da 
terminologia gestão escolar diz respeito à gestão democrática do ensino 
público apresentado com a aprovação pela Constituição Federal de 1988. E, 
em 1996 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 9394/96 
que as instituições escolares passaram a ser compreendidas como espa-
ços de gestão e vivencias democráticas, como disposto no artigo art. 14. Os 
sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público da educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e con-
forme os seguintes princípios: participação dos profissionais da educação 
na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comuni-
dades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

A partir do exposto é possível nos questionar sobre a implementação 
dos espaços de participação da comunidade escolar nas discussões sobre 
quais devem ser as ações prioritárias da escola. Isso impõe, consequen-
temente, um repensar das práticas gestoras implementadas pela escola, 
principalmente no que se refere às discussões coletivas sobre os anseios 
da escola enquanto organização. Pois, quando se abre para a participação 
da comunidade escolar, seja através de eleições para diretores ou de conse-
lhos escolares, a primeira questão que se coloca a da descentralização do 
poder. Assim, no momento em que todos participam, constituindo-se em 
um processo democrático, não há espaço para relações hierárquicas, como 
se constituíam na concepção de administração escolar.

Paro (2010), ao refletir sobre o tema na obra: Administração escolar: 
introdução crítica, adota a nomenclatura administração escolar discute que 
“a administração é um produto de longa evolução histórica e traz a marca das 
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contradições sociais e dos interesses políticos em jogo na sociedade” (2010, 
p. 24). Reafirma que, para melhor compreender a natureza da administração 
escolar, é preciso examiná-la em todos os seus âmbitos de organização. 
Em outro momento, amplia seu entendimento evidenciando que atividade 
administrativa, enquanto utilização racional de recursos para atingir fins é, 
condição necessária da vida humana.

Resultados e discussão

Ao refletir sobre as noções de administração e de gestão escolar presen-
tes no contexto educacional brasileiro, considera-se que as orientações do 
mercado econômico sempre se refletiram nas determinações e nas reestru-
turações dos sistemas produtivos, alargando-se nas demandas políticas e 
sociais que permeiam a organização estatal, principalmente, após as fases 
de crise do modelo capitalista.

É perceptível que o pensamento teórico crítico ao modelo conservador de 
administração escolar trouxe uma formatação mais crítica da organização 
da escola, através da qual se atribuiu a noção de gestão escolar, com sua 
característica democrático-participativa fosse efetivada na legalidade das 
políticas educacionais brasileiras.

O estudo promoveu perceber que a noção de administração escolar, 
adotada pela legislação e vivenciada pelas escolas, esteve ligada no período 
da administração clássica a: uma estrutura organizacional da escola asso-
ciada à distribuição de funções; limitação da estrutura administrativa em 
sua organização tecnocrática; as intenções da organização da escola ten-
dem a parecidas com as coordenadas da administração da empresa e ainda 
está subsidiada a contribuição direta das teorias da administração, princi-
palmente na distribuição e nivelamento das funções de autoridades e, ainda 
como tarefa fundamental da função de organizador e administrador no 
empreendimento.

O estudo aqui implementados aponta para uma perspectiva crítica sobre 
a forma de organização da escola no modelo clássico. Assim, no final dos 
anos de 1970 e início dos anos de 1980 surge uma nova forma de pensa-
mento sobre a organização da escola pública, que já inaugura uma análise da 
função e da organização da escola. Assim, é perceptível que o pensamento 
teórico crítico ao modelo conservador de administração escolar contribuiu 
para que a noção de gestão escolar, com sua característica democráti-
co-participativa fosse efetivada na legalidade das políticas educacionais 
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brasileiras. E ainda, através do desenvolvimento de uma perspectiva demo-
crática se viabilize e respeite o desejo coletivo nas práticas de organização 
da escola de forma participativa e, ainda na que promova a democratização 
do ensino e da escola.

Neste aspecto, entende-se que a escola pública no âmbito brasileiro, ao 
adotar a noções de administração e gestão escolar no contexto das políticas 
públicas educacionais, esteve moldando suas perspectivas e políticas pró-
prias aos interesses da estrutura produtiva do capital, pois como diz Gramsci, 
a adoção de políticas parte de parte da hegemonia do Estado burguês. Para 
tanto, um viés mascarado na adoção da noção de gestão, é justamente a 
nomeclatura de “organizar” a escola a partir das políticas neoliberais que 
viabilizam a descentralização, a fomentação de desresponsabilização e, 
ainda, a privatização do bem público.

Considerações finais

Constatou-se que, considerando o contexto apresentado, pode-se 
entender que, antes da implementação da Constituição de 1988, a noção de 
administração escolar se faziam presentes na pertinente realidade educa-
cional brasileira estavam representando uma concepção de centralização e 
atreladas à forma de governo ditatorial.

Após a Constituição Federal no Brasil em 1988, é notória a difusão de 
um pensamento que eleva a noção de gestão escolar na forma democrá-
tica, pois, a compreensão da concepção de gestão passa a ser associada às 
concepções gerencialistas, que por sua vez, representem possibilidades de 
reestruturação da função do Estado, no que se refere à dinâmica de resulta-
dos, participação, flexibilização, entre outros. E, embora se busque implantar 
ações de efetivação das políticas educacionais, por intermédio da gestão, o 
contexto mostra uma dicotomia de intenções: primeiramente porque há uma 
disparidade entre o que o sistema propõe, visando dinamizar e melhorar as 
práticas de gestão educacional, e o que se materializa em termos de forma-
ção e informação dos agentes que formam o corpo da gestão educacional 
na escola. Outro ponto relevante é que o paradigma de gestão, sugerido 
pelo sistema econômico sugere uma diminuição da participação do Estado 
no controle das ações e mais autonomia da escola pública. Porém, exis-
tem limites entre a aparência e a essência. Na grande maioria das vezes, o 
próprio sistema propõe ações que não possuem as mínimas condições de 
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serem efetivadas, já que o próprio sistema em sua forma burocrática impede 
a realização. Assim, o mesmo deixa de assumir suas responsabilidades, em 
favor de interesses compartimentalizados.

A partir do estudo, pode-se ainda considerar que as noções de admi-
nistração e de gestão escolar no Brasil no contexto atual mostram que a 
educação parece ser a única saída para resolver ou pelo menos amenizar 
os problemas sociais de modo geral. Pois, no tocante a sua representati-
vidade, sugere-se por um lado uma estrutura basicamente utópica através 
das orientações, sugestões e normas que estão muito adiante das condi-
ções objetivas vivenciadas por grande parte das escolas brasileiras. E, por 
outro lado, não se observa na prática a efetivação de políticas públicas de 
fato comprometidas com a transformação social.

O aspecto educacional formativo, neste contexto, constitui um processo 
de equilíbrio social, pois, eleva-se a ideia de que a educação é apenas um dos 
elementos importantes que pode contribuir para melhorar os mecanismos 
de distribuição de renda e inserção produtiva. Neste sentido, os propósitos 
da gestão escolar vêm apresentando, na organização e reorganização de 
seus instrumentos norteadores, os anseios do mercado competitivo; dessa 
maneira o desenvolvimento econômico compreende uma forma precisa de 
equilíbrio social.

O que nos parece é que as ações que envolvem a gestão pública, de 
modo geral, são sempre apaziguadoras dos problemas de gestão, a fim de 
não comprometer os desvios de verbas públicas, a elevação crescente das 
políticas paternalistas – como política de “pão e circo”, o aumento nas polí-
ticas de favorecimento dos incentivos fiscais para as grandes empresas. 
Enfim, é notória na história cultural brasileira, a disseminação e valoriza-
ção de interesses particulares em oposição aos interesses da população. 
E nesse contexto de disputa a escola não sabe que rumo tomar. Não sabe 
se segue as orientações tendenciosas de administração em seu mais ele-
vado grau de burocratização e/ou se caminha rumo às exigências de um 
mundo em transformação que necessita respeitar seus sujeitos dentro de 
suas potencialidades, buscando a transformação da escola em um espaço 
de vivencias transformadoras, integralizadoras e dialéticas.
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REFLEXÕES SOBRE SUA ATUAÇÃO
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Resumo: O mundo do trabalho vem passando por um ritmo cada vez mais 
acelerado de mudanças que impactam profundamente a vida do trabalhador, 
em geral e, do professor, em particular. Essas mudanças atingem fortemente 
a escola que precisa, também, dar respostas às novas exigências educacio-
nais. As práticas de ensino quase sempre ultrapassadas, os instrumentos 
de trabalho sucateados e/ou inexistentes são algumas condicionantes que 
interferem negativamente no trabalho do professor, em especial, daqueles 
que se ocupam com a docência de sala-de-aula. Esse artigo tem como 
objetivo refletir sobre o papel do professor na contemporaneidade, enten-
dendo-o como sujeito construtor de esperança e criticidade. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa4 e se fundamentada 
em estudos que se debruçam sobre essa temática, a exemplo de Libâneo 
(2012), Delors (2010), Freire (1996), entre outros. O estudo põe em questão 
o papel do professor, questionando. Dessa forma notou-se que o professor 
assume novos papéis como o de mediador, orientador, e/ou facilitador da 
aprendizagem, ao longo da história, embora seu ambiente de trabalho ainda 
contenha resquícios de um passado configurado como presente.
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Introdução

A introdução deverá conter resumo teórico sobre o tema, apresentação 
da pesquisa, justificativa implícita, objetivos, síntese metodológica e 
resumo das discussões e resultados da pesquisa, além de apresentar 

uma síntese conclusiva acerca do trabalho desenvolvido.
A pesquisa qualitativa trata de uma atividade da ciência, que visa à cons-

trução da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em um 
nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o uni-
verso de crenças, valores, significados e outros construtos profundos das 
relações, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 
(MINAYO, 2012).

Em todo o arquivo utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, com 
exceção do título que deve apresentar fonte negrito, tamanho 14, com letras 
maiúsculas, alinhamento centralizado. Inserir, em nota de rodapé, tamanho 
11, quando o artigo for resultado de projeto de pesquisa, ensino ou extensão 
ou, quando houver financiamento, indicar o órgão de fomento.

Autores, coautores e vínculo: inserir o nome completo do autor, dos coau-
tores e do orientador (quando for o caso) (um por linha) apenas as iniciais 
em maiúsculas, alinhado à direita, tamanho 12. Inserir vínculo institucional e 
e-mail de autores e coautores em nota de rodapé. Deixar 01 linha em branco.

O Artigo deverá conter no mínimo 08 e no máximo 12 páginas (não nume-
radas), tamanho 12, utilizando formato A4, margens superior/esquerda 3,0 
cm e inferior/direita 2,0 cm, parágrafo 1,25 cm (ou através da tecla TAB uma 
vez) com espaçamento entre linhas 1,5 cm, contendo Introdução (justifi-
cativa implícita, e, objetivos), Metodologia, Desenvolvimento, Resultados 
e Discussão (podendo inserir tabelas, gráficos ou figuras), Considerações 
Finais, Agradecimentos (opcional) e Referências de acordo com a ABNT.

Formato: o arquivo deverá ser anexado no formato PDF, com tamanho 
máximo de 2MB. O uso do papel timbrado da edição atual do evento é obri-
gatório. O modelo é disponibilizado no site do evento para download.

Metodologia

A metodologia do artigo deverá apresentar os caminhos metodológicos 
e uso de ferramentas, técnicas de pesquisa e de instrumentos para coleta de 
dados, informar, quando for pertinente, sobre a aprovação em comissões de 
ética ou equivalente, e, sobre o direito de uso de imagens.
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Desenvolvimento

O desenvolvimento da pesquisa contém a revisão bibliográfica, as prin-
cipais discussões teóricas e a trajetória da mesma ao longo do recorte 
estudado.

Resultados e discussão

Nos Resultados, deverá constar a esquematização dos dados encon-
trados, na forma de categorias analíticas e sistematização dos achados 
empíricos.

Nesta sessão poderão ocorrer o uso de gráficos, tabelas e quadros, aten-
tando para a utilização e identificação segundo as normas da ABNT.

As discussões (análises) geradas a partir dos resultados deverão ser 
criativas, inovadoras e éticas, de maneira a corroborar com as instruções de 
pesquisa científicas do país. Levando em consideração a referencia a auto-
res e teorias, bem como referenciando os resultados encontrados.

Considerações finais

A última parte do trabalho, também é considerada uma das mais impor-
tantes, tendo em vista que nesta sessão, deverão ser dedicados alguns 
apontamentos sobre as principais conclusões da pesquisa e prospecção 
da sua aplicação empírica para a comunidade científica. Também se abre 
a oportunidade de discussão sobre a necessidade de novas pesquisas no 
campo de atuação, bem como dialogos com as análises referidas ao longo 
do resumo.
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Referências

Deverão apresentar apenas as referências utilizadas no texto. As referên-
cias, com todos os dados da obra citada, devem seguir as normas atuais e 
em vigor da ABNT.

Ao fazer citação direta no texto o autor deve indicar, entre parênteses, 
logo depois da referida citação, o nome do autor em letra maiúscula, o ano 
da publicação e a página em que se encontra a citação. Para citações com 
mais de 4 linhas, utilizar recuo de 4 cm, espaçamento simples e fonte tama-
nho 10. Nas referências colocar as informações completas das obras.
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OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: 
INSTITUCIONALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

Eweny Cristina Moraes Figueredo1 | Regiane Andrade dos Santos Regiane2 

Maria José Pires Barros Cardozo3

Resumo: O artigo trata da institucionalização e representação nos Conselhos 
Municipais de Educação-CMEs. Objetiva analisar os movimentos e as bases 
legais da institucionalização e os aspectos da representação. O processo de 
institucionalização do CME é reflexo da avalanche de mudanças instauradas 
por forças externas no que se refere às políticas públicas educacionais de 
ajustes estatais, bem como, fruto dos movimentos e /ou pressões popula-
res que clamavam pela ampliação de espaços democráticos nas tomadas 
de decisão acerca da educação. Sua criação tem por base a Constituição 
Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96). Sua estrutura 
sociopolítica organiza-se por meio de representantes da sociedade civil e 
do governo, cuja responsabilidade de ambos, no atual cenário democrático, 
é promover a gestão democrática das políticas públicas da educação. Na 
metodologia adotamos a concepção qualitativa de análise, tendo por base a 
revisão bibliográfica e a pesquisa documental. Concluímos que os CMEs são 
órgão de políticas públicas educacionais e espaço de poder local que inclui a 
representação da sociedade civil organizada na luta pela democratização da 
educação e garantia dos direitos sociais. A eficácia da representação requer 
ações baseadas em aspectos como compromisso, competência, ética e nos 
princípios democráticos da autonomia e participação sociopolítica.
Palavras-chave: Conselhos Municipais de Educação, Institucionalização, 
Representação.

1 Mestranda do Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
 E-mail: ewenycmf@hotmail.com
2 Mestranda do Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
 E-mail: regianeandrade10@gamil.com
3 Doutora em Educação. Professora da Universidade Federal do Marnahao-UFMA.
 E-mail: zezecardozo@ufma.br. 



691
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

Neste trabalho, fazemos uma reflexão acerca de dois processos 
importantes na compreensão do papel dos Conselhos Municipais de 
Educação, isto é, a institucionalização e a representatividade.

Para tanto, apresentamos o CME como um reflexo das reformas nas 
políticas públicas educacionais, fruto dos ajustes estatais, bem como, 
dos movimentos e /ou pressões populares que clamavam pela ampliação 
de espaços democráticos nas tomadas de decisão acerca da educação 
pública. A institucionalização dos CMEs no Brasil decorre desses movi-
mentos, porém a sua criação tem por base a Constituição Federal de 1988, 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96). Sua estrutura 
sociopolítica organiza-se por meio de representantes da sociedade civil e 
do governo, cuja responsabilidade de ambos, no atual cenário, é promover a 
gestão democrática das políticas públicas da educação.

O tema em discussão é parte integrante de uma pesquisa mais ampla 
sobre o “Conselho Municipal de Educação de Paço do Lumiar: um estudo 
sobre a participação dos conselheiros na gestão do Plano Municipal de 
Educação”, em desenvolvimento, inscrita na linha de pesquisa História, 
Políticas Educacionais, Trabalho e Formação Humana do Programa de Pós 
– Graduação em Educação - PPGE, do curso de Mestrado em Educação 
da Universidade Federal do Maranhão- UFMA e tem por objetivo analisar 
a institucionalização e o papel da representatividade no âmbito dos CMEs. 
Como enfoque teórico-metodológico adotado neste estudo, consideramos 
a concepção qualitativa de análise de dados, tendo por base a revisão biblio-
gráfica e a pesquisa documental. A escolha da abordagem qualitativa se 
justifica por ser uma “forma adequada para atender a natureza de um fenô-
meno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79), e fazer uso de qualquer forma de 
comunicação, usualmente documentos escritos.

Os CMEs no atual contexto da educação são órgãos responsáveis pela 
gestão democrática das políticas públicas educacionais. A eficácia da 
representação envolve ações baseadas na nos princípios democráticos, 
autonomia e participação sociopolítica em cumprimento com os preceitos 
legais e alinhados com as demandas sociais.



692
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

2 Os conselhos Municipais de Educação e a representação

Os movimentos sociais a partir da década de 1980 têm sido marcados 
pela busca da democracia no país, democratização da educação, descen-
tralização do poder e ampliação de espaços democráticos de participação 
popular. A partir desses movimentos, surgem em âmbito local, ou seja, nos 
municípios, os CMEs como resposta das pressões globalizantes veiculadas 
pelos organismos internacionais, devendo os governos municipais, assim 
como os nacionais assumir novos papeis e funções frente às questões das 
políticas educacionais; e das reivindicações populares que visavam uma 
nova proposta de educação e a ampliação de espaços democráticos.

A institucionalização dos CMEs torna-se realidade no cenário brasi-
leiro, como órgão para compor os Sistemas Municipais de Ensino com a 
Constituição Federal de 1988 e LDB (Lei nº 9.394/96). Aguiar (2013) aponta 
que “a CF de 1988 e a LDB (9.394/ 1996) deram impulso para a criação dos 
sistemas municipais de ensino e seus respectivos CMEs”. Nesse sentido, 
temos que considerar que a existência dos CMEs nos moldes atuais tem nas 
leis supracitadas a sua real afirmação como mecanismos institucionalizados 
voltados à descentralização do poder e à concretização do princípio demo-
crático. “Compõem o SME: o conjunto de normas; a Secretaria e Educação; 
o Conselho Municipal de Educação; as unidades educacionais municipais e 
as de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada”. (AGUIAR, 
2013, p. 58).

No entendimento de Marcelino (2013, p. 75) “a ideia de descentraliza-
ção trouxe consigo uma espécie de recuperação das ideias de participação, 
cidadania e sociedade civil”. Diante dessa perspectiva, ao nosso ver a, socie-
dade civil incorpora um novo sentido de sociedade, qual seja, cidadãos em 
exercício da democracia participativa. No entanto, é preciso refletir sobre 
o que Gonh (2011), considera sobre a conquista dos direitos da sociedade 
civil. Para esta autora, “uma sociedade civil participativa, autônoma, com 
seus direitos de cidadania conquistados, respeitados e exercidos em várias 
dimensões, exige também vontade política dos governantes”.

Os CMEs são órgãos de políticas públicas educacionais importantes. 
Apesar de terem sido criados a partir de reivindicações e pressões popu-
lares, não podemos deixar de considerar que eles são reflexo também de 
um conjunto de reformas estatais de caráter neoliberal de ajustamento da 
educação pública às demandas do mercado.
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Dessa forma, destaca-se que estes espaços são oriundos de duas fren-
tes contrapostas, de um processo macroestruturante atrelado ao capital 
internacional, e também de um intenso processo de mobilização pela (re) 
democratização do país e descentralização da educação pública que veio se 
concretizar com a Constituição de 1988.

A democratização da educação culminou com a ampliação considerável 
dos CMEs, materializando-se em forças diversas e contraditórias que passa-
ram a compor a estrutura do governo local na gestão das políticas públicas 
educacionais. De um lado, com a presença da sociedade civil organizada, 
que sempre lutou contra as forças hegemônicas – ideológicas, buscando no 
processo de democratização e da gestão democrática uma possibilidade de 
garantir os direitos da sociedade. No seu oposto, a presença das lideranças 
do Estado e os seus subordinados.

É válido lembrar que o CME não é uma instância isolada em si. Trata-se 
de um órgão que compõe o Sistema Municipal de educação. Geralmente é 
um órgão de natureza normativa, devendo ser corresponsável pelo cum-
primento da legislação educacional, cuja função é regulamentar, fiscalizar 
e propor medidas para melhoria das políticas educacionais. É também um 
mecanismo de ação sociociopolítica que visa atender as demandas sociais 
quanto à transparência no uso dos recursos e a qualificação dos serviços 
públicos educacionais.

Os CMEs são espaços de caráter eminentemente participativo, demo-
crático e representativo, visto que são instâncias criadas por força da lei e 
que se organizam por meio darepresentatividade de diversas categorias por 
meio da efetiva participação na formulação de políticas para a educação que 
envolve a formulação, o acompanhamento e avaliação.

[...] inserem-se na esfera pública e, por força da lei, integram-se 
aos órgãos públicos vinculados ao Poder Executivo, voltados 
para as políticas públicas específicas[...]são novos instrumentos 
de expressão, representação e participação[...] uma nova forma 
de institucionalidade pública. (Gonh, 2011, p. 89/92).

É oportuno apresentar os fundamentos legais que nortearam a sua insti-
tucionalização e representatividade. O artigo 1º da CF de 1988, que trata dos 
princípios fundamentais - parágrafo único - indica que “todo poder emana do 
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”. Essa 
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indicação no texto constitucional evidencia que o governo via representação 
na democracia brasileira é a forma indicada para a participação popular nas 
tomadas de decisões, passando a ser também, a referência para a compo-
sição dos conselhos das instituições públicas, colegiadas e não-estatais. 
É por isto que os CMEs como órgãos voltado à gestão das políticas edu-
cacionais são organizados por uma parte formada por representantes da 
sociedade civil e uma outra parcela de representantes do Estado, mantendo 
a sua organização sintonizada com os preceitos constitucionais. A mesma 
lei, determina que a educação deverá ser gestada com base no “princípio da 
gestão democrática do ensino público” (BRASIL, 1988). Explicita no art. 211, 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar 
os seus sistemas de ensino em regime de colaboração.

Os princípios de gestão democrática do ensino público e da 
garantia de padrão de qualidade[...] e a descentralização admi-
nistrativa do ensino[...] fortaleceram a concepção de órgãos 
colegiados na estrutura do ensino e alimentaram as expectativas 
em favor da constituição de conselhos de educação mais repre-
sentativos. (TEIXEIRA, 2004, p. 698).

Ao indicar que o poder emana do povo, o texto constitucional, reforça a 
ideia da descentralização, de um poder não mais centralizado no Estado, 
mas que cabe também a sociedade civil participar por meio da representa-
tividade. Dessa forma, a representatividade nos CMEs apresenta-se como 
um meio de descentralização do poder e uma possibilidade de a socie-
dade de modo geral, e principalmente, a classe popular, antes excluída dos 
processos de decisão sob as políticas públicas, participar de forma ativa 
na definição, execução e fiscalização, mantendo o controle das ações do 
governo e fazendo frente ao que determina as leis para garantir os direitos 
sociais.

As análises mostram que historicamente a classe popular permaneceu 
por muito tempo sem ter o direito de participar das tomadas de decisões 
relativas à educação. A ampliação da participação nas questões da edu-
cação pública foi uma conquista decisiva dos movimentos e lutas sociais, 
que se consolidou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
reconfigurou o país em um “Estado Democrático de Direito” para todos, e 
incluiu a “gestão democrática” (BRASIL, 1988), em resposta as reivindicações 
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populares, como princípio normativo da educação. Da mesma forma, a LDB 
(Lei nº 9.394/96) retoma o texto constitucional reforçando o princípio da 
“gestão democrática do ensino público” (BRASIL, 1996).

O Plano Nacional de Educação, por sua vez, estabeleceu no art. 3º que a 
“União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e 
a sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do 
Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2001).

A Constituição Federal de 1988, assim como as demais leis da educação 
supra indicadas, colocam para a sociedade assim como para o governo local 
novos desafios, quais sejam, abrir espaços democráticos de representação 
social. A institucionalização de tais espaços requer a interlocução entre a 
sociedade civil organizada, representada pelos conselheiros e os represen-
tantes do governo. Esse intercambio implica em alinhamento constante de 
ações e corresponsabilidades de ambas as partes.

Teixeira (2004), destaca que a instituição de conselhos na atualidade, tra-
duzem ideias e concepções mais amplas de educação, sociedade, espaços 
e processo de democratização. É uma forma legítima de democracia parti-
cipativa que influência a dinamização das políticas educacionais.

Assim, os CMEs são introduzidos na gestão da educação como espaços 
de democratização das políticas públicas educacionais, voltados ao debates 
e decisões em torno delas, intermediando as discussões entre o Estado e a 
Sociedade referente aos interesses socioeducacionais.

O modelo de gestão da educação pública instituída no Brasil, pautada 
na gestão democrática, traz consigo uma nova forma de governança, que 
culmina com a ampliação da participação da sociedade civil nas esferas 
públicas voltadas à gestão das políticas educacionais. Cria-se uma nova 
forma de relação entre sociedade civil e a esfera estatal que passa a ser 
mediada pela ideia de colaboração e “alargamento nos processos decisó-
rios”. (MARCELINO, 2013, p. 77).

O conceito de governança se insere nos marcos referenciais 
de um novo paradigma da ação pública estatal, em que o foco 
central das ações não se restringe aos órgãos e aparatos esta-
tais, mas incorpora também, via interações múltiplas, a relação 
governo e sociedade. (GONH, 2011, p. 43).

De acordo com Gonh (2011) o conceito de governança contribuiu para 
alterar o padrão e o modo de pensar a gestão dos bens públicos, antes 
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restritos à esfera estatal, passa às esferas não estatais. Nas décadas de 
1970 e 1980 novos atores sociais (setores organizados) entram em cena 
para obter equipamentos coletivos e promover mudanças no sentido de 
melhorar a qualidade do processo educativo oferecido à sociedade. Dentro 
desta perspectiva, o CME torna-se um protagonista da gestão da educação, 
na medida que incorpora atores da sociedade civil nas tomadas de decisões.

Abrancher (2009), ressalta que a ampliação da participação popular e 
o reforço do poder local, através dos novos mecanismos instituídos pela 
Constituição Federal de 1988, questionam as formas tradicionais de com-
preensão da democracia.

Marcelino (2013), por sua vez entende o CME como uma alternativa e/ou 
uma possibilidade de representação da vontade coletiva. É por meio deste 
espaço político de participação que a sociedade civil organizada adquire a 
oportunidade legítima de se fazer representada em suas reivindicações e 
necessidades. Ao se revestirem de poder, a sociedade civil materializa-se 
em atores potencilizadores na gestão das políticas educacionais.

Temos que considerar que a efetiva democratização da educação está 
estreitamente vinculada à criação de espaços democráticos e à capaci-
dade de ampliação da participação popular nestes espaços. Neste sentido, 
destaca-se a importância dos CMEs (órgão colegiado) e de representação 
popular formada por membros da sociedade civil organizada.

Como exposto anteriormente, o CME é uma inovação advinda com a 
CF/1988. No atual contexto da educação, este órgão público, não- estatal, 
representa uma força contra-hegemônica do poder centralizador e autoritá-
rio de outrora, uma conquista social, em busca da ampliação da participação 
popular e da garantia da qualidade da educação. Podemos dizer, então, que 
a representação social em instâncias colegiadas, a exemplo dos CMEs, são 
formas ressignificadas do modelo tradicional de representação, instaura-
das na atual democracia, no entanto, temos que considerar a existência de 
muitos conselhos espalhados pelos municípios brasileiros, que ainda lutam 
contra as ameaças, manipulações, deslegitimação e escamoteamento pela 
falta de transparência de informações pelo governo local, que para continuar 
com o seu projeto centralizador/ autoritário mantém uma boa parcela de 
representantes subordinados às suas deliberações, mantendo assim uma 
postura adversa à democracia. Como destaca Gohn (2011, p.110), “As difi-
culdades de representatividade nos diversos tipos de conselhos da área da 
educação decorrem também da não transparência das gestões públicas- 
dado o fato de não tornarem públicas as informações”.
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Vale ressaltar, que os CMEs, em muitos casos, tornam-se subordinados 
não por livre escolha ou por interesse do grupo, mas pela lógica de como 
estes conselhos são instituídos dentro de uma estrutura – administra-
tiva hierárquica que tende a se manter presente nos governos de alguns 
municípios; e pela forma como são escolhidos os representantes. Outras 
estratégias empreendidas por alguns governos centralizadores, com relação 
às instituições colegiadas, consistem em anular ou enfraquecer o seu fun-
cionamento concreto, impedindo-os que tenham poder de decisão e ação.

Convém destacar que na luta por democracia, cidadania, igualdade, 
liberdade e emancipação, a sociedade deve, incialmente conscientizar-se 
de seus direitos e deveres. Para conquistar tais direitos, cabe organizar-se 
de forma coletiva e politicamente, ressignificar a sua participação e lutar 
para coibir qualquer tipo de desmandos de administradores e / ou gestores 
públicos.

Sheinvar e Algebaile (2004, p. 12), pontuam que:

[...] uma das grandes conquistas da Constituição Federal de 1988 
foi o enfrentamento centralização e ao autoritarismo na gestão 
da política pública. Fruto da mobilização do movimento social, 
os conselhos se propõe como uma forma de garantir um espaço 
orgânico para que a sociedade civil organizada faça parte da 
estrutura de governo, tanto no âmbito da formulação como da 
execução e da fiscalização de bens e serviços públicos.

2.1 Os CMES como instrumento de representação social

Os CMEs são instâncias de políticas públicas, voltados para promover a 
gestão democrática da educação local. Seu papel é participar e contribuir 
com a gestão da educação dos municípios. Para tanto, é preciso que suas 
ações sejam baseadas na autonomia e na representação social. Na área da 
educação,

[...] os conselhos se propõem como uma forma de garantir um 
espaço orgânico para que a sociedade civil organizada faça parte 
da estrutura de governo, tanto no âmbito da formulação como no 
da execução e fiscalização de bens e serviços, públicos. Trata-se 
de uma iniciativa que tem como inspiração a participação 
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coletiva, expressa por meio da representação social, ou seja, a 
coletividade faz-se representar por seus membros, no intuito de 
que seus interesses sejam contemplados, ao serem traçadas as 
linhas da ação política. (SHEINVAR; ALGEBAILE, 2004, p. 12).

Os novos CMEs institucionalizados a partir da CF de 1988, representam 
um novo “modelo de governança” na gestão da educação pela via da par-
ceria com a sociedade civil organizada objetivando a gestão democrática 
das políticas educacionais. Nesse sentido, a participação nos CMEs deve 
ser compreendida a partir da organização das novas estruturas institucio-
nalizadas, que ocorre por meio de redes de relações com outras instâncias 
representativa da sociedade civil. Em sua “relação com o Estado, a socie-
dade civil deve buscar o alargamento da parceria nas tomadas de decisão”. 
(MARCELINO, 2013, p. 77).

Em consonância com Marcelino Gonh (2011), destaca que as diferen-
tes modalidades de conselhos são um instrumento de representação da 
sociedade civil e política e por lei devem ser também um espaço de decisão. 
Têm uma forma particular de organização que os difere de outras instâncias 
públicas.

Quanto à organização, Gonh (2011), explica que os CMEs são consti-
tuídos por representação paritária, que inclui atores do poder público e da 
sociedade civil. Isto significa que para cada representante do Estado deverá 
haver um representante correspondente da sociedade civil.

Sua formação é também do tipo plural, envolvendo a diversidade social. 
O modo de escolha dos conselheiros pode variar entre escolha, indicação ou 
eleição. Tal processo quando ocorre de forma arbitrária pode comprometer 
a qualidade da representação, seja pela falta de compromisso, competência, 
autonomia ou subordinação dos atores ao governo local. O alcance das atri-
buições e da representatividade, dependem dos governos instituintes, bem 
como, das pressões instauradas pelos movimentos sociais.

O seu formato organizacional permite uma forma inovadora de gestão 
pública baseada no exercício da cidadania e na incorporação de forças vivas 
de uma parcela da sociedade (sociedade civil) antes excluída, e hoje, insti-
tucionalmente inseridas nas tomadas de decisão, gestão dos problemas da 
educação e na definição de políticas que possam solucioná-las.

Assim, Marcelino (2013), ressalta que é preciso entender o CME como 
alternativa e/ou possibilidade de representação da vontade coletiva, sendo 
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uma oportunidade da sociedade civil se fazer representar em suas rei-
vindicações e necessidades, caso se queira realmente uma sociedade 
transformadora de oportunidades iguais e que leve a emancipação e à auto-
nomia das classes dominadas.

Trata-se de uma democracia construída e ampliada, que conjuga atores 
de diversos setores na gestão da educação pública. Nestes termos, pode-
ríamos, então dizer que os CMEs representam uma nova forma de cultura 
política na gestão da educação pública.

processo de alargamento da democracia na sociedade contem-
porânea[...] ocorre[...] através da extensão da democratização 
– entendida como instituição e exercício de procedimentos que 
permitem a participação dos interessados nas deliberações de 
um corpo coletivo. ( BOBBIO, 1909).

A organização do CME tem por base a representação popular, entendido 
como instâncias mais abertas à participação, influências, interação e con-
trole das ações da administração pública. Trata-se de um processo alinhado 
ao sentido da democracia, na qual amplia-se a voz e o poder do cidadão 
comum na governança local (participação) retirando dos órgãos tradicio-
nalmente constituídos o poder para representar interesses dos diferentes 
setores sociais. Em outras palavras a representatividade é a entrega do direito 
de “participação direta a um terceiro, a quem cabe responder pela vontade 
daqueles aos quais representa” (ABRANCHER, 2009, p. 51). Trata-se de uma 
forma específica de poder delegado a outros a partir da escolha direta de 
suas categorias. É ainda, uma nova forma de “compreensão do Estado e da 
sociedade civil diante da ampliação da participação popular”.

Pode-se dizer que a participação representativa da sociedade civil nos 
Conselhos de Educação é uma forma de participação não-convencional, 
que dispensa a intermediação político-partidária com exclusividade na ges-
tão da educação pública, fazendo valer a representatividade de forma mais 
direta nas questões relativas à gestão da educação, tendo em vista asse-
gurar um modelo de gestão não centralizado como o que geralmente se 
verifica em vários municípios. Para que isso não aconteça faz-se importante 
promover a capacitação tendo em vista fortalecer a representatividade.

Na estrutura organizacional de um CME, os conselheiros são os repre-
sentantes oficiais. O mandato pode durar, geralmente um período de 1 (um 
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ano) ano ou 2 (dois) anos, etc. Este tempo de mandato previsto para os 
representante, vai depender do seu regimento. Cabe destacar que os con-
selheiros não são o dono do poder, mas os representantes legítimos dos 
representados, o porta voz do coletivo social, que tem o dever de zelar pelos 
seus direitos, fazendo com que ela participe das decisões de forma repre-
sentada. Para Gonh (2011, p. 115), a eficácia dos conselhos supõe algumas 
condições e articulações:

a) Dar peso político à representatividade e consequência à luta dos 
segmentos que acreditaram e lutaram pela redemocratização dos 
espaços públicos;

b) Os conselhos têm que ser paritários não apenas numericamente, 
mas também nas condições de acesso e de exercício da participação;

c) A médio prazo, eles necessitam instituir formas próprias de pensar a 
cidade e seus problemas para além dos planejamentos estratégicos 
de caráter emergencial, que diagnosticam para selecionar / priorizar 
as urgências;

d) Os conselheiros devem ter cursos de formação e atualização e res-
paldo por um projeto emancipatório;

e) Devem ter capacidade e poderes normativos de decisão.
Além das condições e articulações supracitadas, a representatividade no 

conselho precisa cumprir com todas as funções e atribuições inerentes à 
função, ser ético, responsável, conhecer as demandas sociais, manter com-
promisso com as questões educativas, zelar por um trabalho democrático e 
organizado em grupo.

Uma das posturas necessárias aos conselheiros, principalmente daque-
les que compõe a categoria da sociedade civil é manter –se vigilante na 
defesa dos direitos sociais, na qualidade da educação e na observância dos 
regulamentos legais da educação. É preciso, ainda manter-se em sintonia 
com as políticas nacionais, estaduais e municipais de educação para que 
as suas decisões de cunho deliberativa, normativa, consultiva, prepositiva 
sejam atendidas de forma significativa a ponto de contribuir com o desen-
volvimento da educação. Para tanto, cabe a eles participar não apenas 
das ações diretamente organizadas pelo conselho do qual faz parte, mas 
também articular-se às ações (fóruns, palestras, seminários) de outras ins-
tâncias, sejam elas federais e estaduais mantendo-se presente e ativo nas 
discussões e deliberações relativas às políticas e elaboração de planos.

Outro ponto relevante sobre a representatividade nos CMEs está relacio-
nada ao vínculo que o representante escolhido deverá ter com a comunidade 
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ou categoria da qual faz parte. Os conselheiros são representantes do povo 
e devem manter relações estreitas, harmônicas, conhecer e considerar seus 
interesses nas tomadas de decisão e ajudar em suas necessidades.

A representação no CME deve abranger a sociedade civil organizada e 
o setor político. Aos representantes da sociedade organizada cabem par-
ticipar da formulação das políticas educacionais, execução e fiscalização 
dos interesses da sociedade. Hoje a gestão da educação pública conta com 
espaços democráticos e com a abertura do dialogo pautado na defesa dos 
direitos sociais. Não se trata de uma participação qualquer, mas de uma 
participação representativa e sociopolítica no âmbito da gestão da educa-
ção, devendo ser consciente, qualificada e em sintonia com as demandas 
sociais e com a necessidade se fazer presente numa luta coletiva, colabora-
tiva e estrategicamente para enfrentar os dilemas e entraves educacionais 
que se apresentam na gestão da educação pública.

A participação [...] destaca Martins, Oliveira e Bueno (2004, p. 125),

[...] está correlacionada com a qualificação da sociedade. Se esta 
é consciente, ativa e organizada, terá mais autonomia, estará 
mais próxima dos níveis decisórios de poder, terá alta capacidade 
de negociação e articulação e mais acesso às informações.

Nesse sentido, convém enfatizar que a conscientização dos repre-
sentantes acerca das suas limitações e possibilidades de atuação é fator 
preponderante, tendo em vista que estes devem buscar meios capazes de 
qualificar a sua participação para assumir de forma mais eficiente o seu 
papel social e político diante do segmento que representa. Nessa ótica, 
Martins, Oliveira e Bueno (2004, p. 125), ressaltam que “a informação é um 
dos pontos mais importantes no contexto do processo de decisão, tanto 
para os representantes quanto para os representados”

Convém, destacar, ainda, conforme Jacobi (2008, p. 118) a respeito da 
participação da sociedade civil na gestão pública,

[...] a participação da sociedade civil na gestão pública introduz 
uma mudança qualitativa na medida em que incorpora outros 
níveis de poder além do Estado, e isto se configura como uma 
direito ao auto-desenvolvimento que pode ser alcançado numa 
sociedade participativa.
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Sobre este aspecto, Jacobi (2008, p. 118) “registra a multiplicidade de 
dinâmicas de participação nas estruturas de conselhos e colegiados criados 
a partir da Constituição de 1988”. Ele acrescenta, ainda, que “as agendas dos 
órgãos públicos contemplaram crescentemente a interação da sociedade 
civil” em espaços de participação, porém quando consideramos, a parti-
cipação por meio dos mecanismos de participação criados por instâncias 
não-governamentais, como por exemplo, os Conselhos de Educação, a sig-
nificação se amplia, uma vez que a participação está associada à canais de 
participação, que articulam representantes da população e do governo em 
práticas relacionadas à gestão da coisa pública.

3 Considerações finais

O estudo realizado acerca da institucionalização e a representação nos 
Conselhos Municipais de Educação, a partir das fontes teóricas em análise 
nesta pesquisa, permite-nos constatar que, a institucionalização dos CME, 
como órgãos de Estado, criados para compor os Sistemas Municiais de 
Ensino, tem respaldo na CF/1988, da LDB (Lei nº 9.394/ 96).

Os CMEs destacam-se no atual contexto da educação pública como 
órgão de políticas públicas e espaço de poder local que inclui a representa-
ção da sociedade civil organizada na luta pela democratização da educação 
e garantia dos direitos social. Trata-se de um novo tipo de governança 
(participação) que supõe a intermediação dos problemas educacionais e 
interesses sociais via sociedade civil e Estado, direcionados para a concreti-
zação das políticas públicas educacionais em consonância com o princípio 
constitucional, ou seja, gestão democrática. Constitui-se como um espaço 
aberto à participação popular e que dá o direito a esta de contribuir com a 
definição, execução, avaliação e controle social das políticas educacionais. 
Este órgão público não-estatal poderá representar a descentralização do 
poder, ou seja uma força contra-hegemômica do poder estatal centralizador 
e autoritário; constituindo num caminho para a democratização, ampliação 
da participação da sociedade civil, garantia da qualidade da educação e uma 
possibilidade de conquista emancipação social. Além de cumprir com suas 
funções e atribuições com consciência, competência e autonomia, a qua-
lidade do trabalho em um CME requer uma representatividade pautada na 
ética, democracia, compromisso e a garantia dos direitos sociais.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE 
DAS BASES LEGAIS NOS MUNICÍPIOS MARANHENSES

Regiane Andrade dos Santos1 | Eweny Moraes Figueredo2  

Maria José Pires Barros Cardozo3

Resumo: Este estudo trata sobre a organização e funcionamento do 
Conselho Municipal de Educação (CME), objetiva analisar as bases legais 
dos municípios de Lago Verde e Bom lugar, localizados na mesorregião 
Central do Maranhão, visto que dispositivos como a Constituição Federal 
de 1988 e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/1996 
tratam da temática. Para tanto, discute -se o histórico dos Conselhos 
Municipais de Educação no Brasil, destacando suas funções e atribuições e 
seu papel enquanto órgão gestor e viabilizador de espaços de participação 
democrática. Para tal, utiliza-se de pesquisa em referenciais bibliográficos 
e documentais, tendo como referência documentos e dados por meio de 
estudos no projeto de pesquisa “Gestão democrática do ensino público: 
mapeamento das bases normativas e das condições político-institucionais 
dos sistemas municipais de ensino do Maranhão”, vinculado ao grupo de 
pesquisa Políticas Educacionais, Trabalho e Formação Humana do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Educação- PPGE/UFMA. Utiliza-se 
como fontes de informações documentais a Constituição Federal de 1988 
(CF de 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 
(LDB/96). Utiliza-se também a análise da Lei da criação dos CME de cada 
município, bem como a contribuição dos estudos de: Bordignon (2009); Cury 
(2006); Marcelino (2013). Concluiu-se que a legislação ainda se apresenta 
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de forma muito tímida em relação à gestão democrática nos ordenamentos 
legais que regulam o funcionamento do CME.

Palavras-chave: Conselho Municipal de Educação, Gestão democrática, 
Participação.
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Introdução

Este estudo traz resultados de pesquisa bibliográfica e documental 
de cunho qualitativo, objetiva analisar as bases legais dos municí-
pios de Lago Verde e Bom lugar, localizados na mesorregião Central 

do Maranhão, bem como discutir a importância da participação enquanto 
mecanismo essencial na gestão da educação. Utiliza-se como fontes de 
informações documentais a Constituição Federal de 1988 (CF de 1988) 
(BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 
(LDB/96) (BRASIL, 1996). Tendo como referência documentos e dados por 
meio de estudos no projeto de pesquisa “Gestão democrática do ensino 
público: mapeamento das bases normativas e das condições político-ins-
titucionais dos sistemas municipais de ensino do Maranhão”, vinculado ao 
grupo de pesquisa Políticas Educacionais, Trabalho e Formação Humana 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Educação-PPGE/UFMA. 
Utiliza-se contribuições a partir dos estudos de: Bordignon (2009); Cury 
(2006); Marcelino (2013); Saviani (1999). A pesquisa documental utiliza-se a 
Lei de Criação dos Conselhos Municipais de Educação (CME) dos referidos 
municípios.

Desse modo, faremos um percurso histórico para conhecer sobre a tra-
jetória dos conselhos de educação no Brasil, após teceremos considerações 
sobre o conselho Municipal de Educação enquanto instrumento gestor das 
políticas educacionais, analisando o princípio participativo da gestão demo-
crática presente nos CMEs analisados, além de sua natureza, as funções, 
composição e a forma de escolha dos conselheiros que revelam a concep-
ção e a natureza dos conselhos.

A percurso histórico dos conselhos de educação no Brasil

A origem dos conselhos populares na gestão pública ou em coletivos 
organizados não é recente na história do Brasil, os primeiros conselhos 
datam do período imperial, pelo Decreto Imperial nº 1.331-A, de 17 de feve-
reiro, no município do Rio de Janeiro. (BORDIGNON, 2009, p. 54). A função do 
Conselho era de aconselhar os soberanos nos aspectos ligados a religião, 
momentos de crise e guerra.

Nos primeiros trezentos anos de presença dos europeus no Brasil, até a 
vinda da família real em 1808, há pouco registro sobre a educação. De 1549 a 
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1759 o ensino ficou sob responsabilidade dos jesuítas. Com a expulsão dos 
jesuítas, prosseguiram de reformas pombalinas por trinta anos, seguindo 
em 1789, com a reforma Leôncio de Carvalho que instituiu o ensino livre. 
(BORDIGNON, 2009).

As primeiras tentativas de criação de um Conselho de Educação no Brasil, 
incluído à estrutura da administração pública, surgiu na Bahia, em 1842. 
Posteriormente, em 1846, a Comissão de Instrução Pública da Câmara de 
1846 propôs a criação do Conselho Geral de Instrução Pública. Somente 
em 1870, o ministro do Império Paulino Cícero, recupera a proposta inicial e 
renomeia este Conselho como Conselho Superior de Instrução Pública.

No período Imperial, a função do Conselhos esteve a serviço da monar-
quia na figura do rei. Na República, o papel dos Conselhos não modificou 
muito, a gestão da coisa pública continuou caracterizada por uma concep-
ção patrimonialista de Estado. Nesse período, os Conselhos eram formados 
por pessoas letradas, dotadas de saber que auxiliavam governantes nas 
decisões. Embora, nesse período tenha ocorrido várias propostas voltadas a 
criação de um Conselho de Educação, somente em 1911, o Brasil dispõe de 
um Conselho de Educação de âmbito nacional em funcionamento efetivo.

Nesse período, foi criado o Conselho Superior de Ensino, através do 
decreto nº 8.659, voltado a sistema de acesso ao ensino superior e cur-
sos superiores (vestibular). Com atribuições exclusivas ao ensino superior, 
cuja composição do órgão, eram formados por “diretores das faculdades de 
Medicina do Rio de Janeiro e Bahia, de Direito de Pernambuco e São Paulo, 
da escola Politécnica do Rio de Janeiro e do Colégio Pedro II e de um repre-
sentante dos professores de cada uma dessas instituições.” Esses eram 
eleitos pelos respectivos grupos. (BORDIGNON, 2009, p. 55).

O Conselho Nacional de Ensino reestruturou o Conselho Superior de Ensino 
em 1925 a a partir pelo decreto nº 16.782- A estendendo sua organização e 
atribuições, buscando envolver todos os níveis de ensino. Suas atribuições e 
competências estavam previstas em leis especificas. A Constituinte de 1934, 
no art. 152, atribui ao Conselho Nacional de Educação a competência para 
elaborar o Plano Nacional de Educação, buscando resolver os problemas da 
educação nacional. Em seu parágrafo único, recomendava aos estados e ao 
Distrito Federal a criação de Conselhos Estaduais de educação com funções 
equivalentes às do Conselho Nacional de Educação.

Em 1934 o ato adicional estabeleceu a monarquia efetiva e pas-
sou as Assembleias provinciais a responsabilidade de legislar sobre a 
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instrução pública. E em 1937 o tema da descentralização permeou as dis-
cussões do Conselho Nacional de Educação assinalando caminhos para a 
municipalização.

Os pioneiros da Educação Nova já defendiam a descentralização do 
ensino mediante sistemas articulados, que significava a possibilidade de 
partilha de poder local e de oportunidade de exercício da cidadania através 
da participação. Tal visão preconizada pelos pioneiros segundo Bordignon, 
(2009, p. 29) “concebendo a educação com visão de totalidade e como fun-
damento de um projeto nacional de cidadania, apontavam como causas da 
situação educacional, então considerada caótica, a sua fragmentação e a 
falta de unidade em termos de educação brasileira”. Contrários a centraliza-
ção, defensores do federalismo, a partir da articulação de responsabilidades 
entre os entes federados.

O Conselho Municipal de Educação: possibilidade de 
descentralização de poder local

O processo de redemocratização do país redefiniu a função os Conselhos 
de Educação passando de órgão de assessoramento, pois serviam para 
auxiliar as decisões do governo, desde o período imperial para órgão ativo 
mediador das decisões entre Estado e governo. Então, os Conselhos de edu-
cação precisam, “aceitar as diferenças e trabalhar no e com o contraditório”. 
(BORDIGNON, 2009, p. 66). Para assim encontrar um equilíbrio entre a von-
tade do governo e da sociedade na busca da melhoria educacional.

Nesse ínterim, os Conselhos Municipais de Educação são denomina-
dos órgãos responsáveis pela legislação educacional constitui importante 
instrumento de controle social dos recursos empregados e das atividades 
realizadas com o dinheiro público. Desse modo, os diferentes entes federa-
tivos previstos na legislação brasileira: União, Estados, Distrito Federal e os 
Municípios possuem formas e instituições para esse controle. Dentre eles, o 
poder legislativo que delibera sobre os orçamentos e os Tribunais de Contas 
que aprovam as contas públicas voltada à sua competência administrativa. 
Nesse sentido, o papel do CME enquanto fiscalizador das políticas públicas 
educacionais, efetiva-se a partir do controle da sociedade.

Trata-se de democratizar a própria democracia pela participação. 
Tal é o caso dos múltiplos Conselhos hoje existentes no âmbito 
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de controle e fiscalização de recursos obrigatórios para a edu-
cação escolar, da merenda e de outros assuntos. Tal é o caso 
também dos orçamentos participativos em diversos municípios 
do país. É neste sentido que a gestão democrática é um princípio 
constituinte dos Conselhos de Educação. (CURY, 2006, p.58).

Desse modo, a sociedade tem a oportunidade de participar das decisões 
acerca da destinação dos recursos e a possibilidade de fiscalizar a aplica-
ção dos mesmos, ainda que para isso pode contar com o apoio de órgãos 
jurídicos. Além dessa atribuição de fiscalizar dos recursos os conselhos 
de educação, o referido órgão realiza outras como: consultiva; propositiva; 
mobilizadora; deliberativa; normativa. A função consultiva relaciona-se as 
atividades de consultas sobre leis educativas e sua aplicação; a propositiva 
está associada a propor políticas de educação, como cursos de capacitação 
e outros; a mobilizadora está ligada ao incentivo a participação da sociedade 
como a promoção de eventos para definir e avaliar o PME; a deliberativa cor-
responde a deliberar sobre currículos por exemplo, sobre questões previstas 
na lei de criação do conselho; a normativa está associada a elaborar normas 
complementares, autorizar o funcionamento de escolas de educação infan-
til e outras previstas na lei de criação do SME. (MARCELINO, 2013 p. 90-91).

No desempenho de tais funções, os conselhos de educação têm inúme-
ros desafios que envolvem conhecimento educacional, responsabilidades, 
compromisso e constante atualização do conhecimento e da prática dos 
conselheiros, em busca de uma educação pública com mais qualidade social 
para todos. Logo, não basta ser somente um conselheiro eleito de forma 
democrática. Segundo Marcelino, 2013 p. 91 “no cumprimento de suas fun-
ções está a maior virtude de um conselheiro”. É indispensável, antes de tudo, 
ser responsável e está preparado para o desenvolvimento político da função, 
representando bem a sociedade em defesa da educação enquanto direito 
social.

Neste sentido, os conselheiros que compõem o CME devem representar 
o órgão nos seus diferentes segmentos (pais, gestor, pais, alunos, professo-
res, associações de moradores, sindicatos e demais membros que integram 
o órgão). Assim, sua composição deve representar “a pluralidade das vozes 
sociais”. (BORDIGNON, 2009 p.68). Cada segmento que fazem parte do 
órgão deve representar a vontade coletiva de seus respectivos representa-
dos. Assim, conselheiro é desse ponto de vista, segundo Cury (2006, p.57), 
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“um particular em colaboração com o poder público, na prestação de uma 
função de interesse público”. Posto, o conselheiro exerce um papel impor-
tante enquanto porta voz dos diferentes grupos representados por ele, dessa 
forma, cabe ao CME formar os representantes para atuar nas diversas fun-
ções que constitui o órgão.

A atuação do conselheiro deve primar pela participação de todos os 
integrantes do conselho nas discussões na deliberação das políticas edu-
cacionais. A participação faz-se necessária ao passo que é condição ao 
exercício da cidadania que tem a autonomia como fundamento nas dimen-
sões democráticas. E, esta se efetiva a partir de normas próprias e práticas 
participativas no desempenho da função de conselheiro. Sobre a autono-
mia Marcelino (2013, p. 98) acrescenta que “os municípios tem autonomia 
para através de lei municipal organizar seu modelo próprio de conselho.” 
Dessa forma, o CME tem a possibilidade de ser um órgão para representar 
um espaço em que o cidadão pode opinar e decidir junto ao governo sobre 
as políticas educacionais. Sobre a representação Bordignon (2009, p. 71), 
ressalta:

O significado da representação nos conselhos de educação 
encerra tensões e polêmicas. Distinguir é preciso, e com meri-
diana clareza, a natureza de cada espaço de participação social. 
Um é o espaço de defesa dos interesses corporativos e, outro, o 
da defesa dos interesses coletivos.

Portanto, quando o conselho está a serviço da sua categoria represen-
tada na composição do órgão, do interesse coletivo, suas ações podem 
ocorrer por meio de realização de fóruns de discussões sobre assuntos 
educacionais, constituindo-se em formas variadas que a população tem de 
opinar sobre assuntos de seu interesse. Tal participação da população nas 
decisões deve ultrapassar questões exclusivamente técnicas.

Análise Normativa do Conselho Municipal de Educação de municípios 
maranhenses

Este texto, como anunciado antes, vale-se de resultados de pesquisa 
realizada em dois municípios da região Central do Estado do Maranhão. 
A pesquisa acontece através do grupo de pesquisa, tendo em vista que o 
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projeto está em andamento, do qual participam 4 municípios desses, os 
dois escolhidos para análise nesse artigo foram os que disponibilizaram a 
leis analisada. A análise documental ocorreu a partir dos documentos do 
grupo de pesquisa “Políticas Educacionais, Trabalho e Formação Humana 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Educação- PPGE/UFMA” 
a base de dados a serem aqui analisados.

O quadro 1- Apresenta os documentos dos dois municípios:

Município Lei que cria o CME

X Lei 137/ 2010

Y Lei 008 /2009

Quadro elaborado a partir das leis de criação dos CMEs.

O Município X foi fundado em 1961 com a campanha pelo plebiscito, 
movimento político emancipatório. De acordo com o Censo de 2010 a popu-
lação era de 15.412 pessoas, com densidade demográfica em torno de 24,73 
quilômetros quadrados (IBGE, 2010). O salário médio em 2017 era de 1,6 
salários mínimos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 
das escolas públicas do Ensino Fundamental em 2017 era de 4,2 dos anos 
iniciais e 3,3 dos anos finais. Seu índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
é de 0,557, o que posiciona esse município na faixa de Desenvolvimento 
Baixo (0,500 - 0,599).

O Município Y foi fundado em 1997, de acordo com o mesmo censo, a 
população era de 14.818 pessoas, com densidade demográfica de 33,23 por 
quilômetros quadrados (IBGE, 2010). O salário médio em 2017 era de 1,7 
salários mínimos. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb 
das escolas públicas do Ensino Fundamental em 2017 era de 4,5 dos anos 
iniciais e 3,5 dos anos finais. Seu índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
é de 0,562, o que posiciona esse município na faixa de Desenvolvimento 
Baixo (0,500 - 0,599).
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Quadro 2- O princípio da gestão democrática nas leis dos Conselhos Municipais de 
Educação

MUNICÍPIO PRINCÍPIO

X

O documento aborda a gestão democrática da seguinte forma: 
Art. 2º- O Conselho Municipal de Educação, órgão da Secretaria Municipal de Educação terá 
a organização prevista nesta Lei, de maneira democrática, participativa e em carácter de 
entidade pública.

Y

Não há nenhum artigo que mencione a gestão democrática. O legislador especifica da 
seguinte forma:
Art. 2º- Fica o Conselho Municipal de Educação de Bom Lugar, órgão colegiado, integrado ao 
Sistema Municipal de Ensino de natureza participativa e representativa da comunidade na 
gestão da educação, o qual passe a ser disciplinado nos termos da lei.

Quadro de autoria própria.

Nas leis de criação dos CMEs percebe-se que ambos embora não 
expressem diretamente a gestão democrática, utilizam se de termos que 
referenciam tal concepção “maneira democrática, de natureza participativa 
e representativa da sociedade. A Constituição de 1998, na qualidade de ins-
trumento de representação e participação da popular dotou como princípio a 
cidadania concretizada, a partir da democracia participativa. (GOHN, 2011). 
O CME quando muda sua natureza deixa de ser órgão de governo, situam-se 
como órgão de Estado, mediando as decisões entre sociedade e governo.

Nestes espaços de participação, de acompanhamento e fiscali-
zação, as ideias e vontades devem ser discutidas, analisadas e 
encaminhadas para serem tratadas como prioridades nas políti-
cas educacionais locais. A nosso ver a melhoria da qualidade na 
educação é uma das pautas urgentes que o coletivo do CME deve 
encampar, não sem antes considerar as resistências e disputas 
que se estabelecem num processo democrático. As diferenças 
culturais e sociais trazidas na pluralidade do CME podem tor-
nar-se momentos grande avanço a caminho de uma educação 
mais humanizadora, inconformada e crítica, diante da realidade 
que apresenta a sociedade civil e política. (MARCELINO, 2013, p. 
82-83)

Tal órgão passa a constituir o espaço de poder pelo cidadão quando repre-
senta a vontade da comunidade. Contrapondo-se a história dos conselhos 
de educação no Brasil que apresentam um lento processo de participação 
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da sociedade na gestão da educação. Localizados na estrutura do Poder 
Executivo como órgãos envolvidos em conflitos de poder, tem servido ao 
governo em defesa dos interesses da classe dominante. (BORDIGNON,2009). 
Passam atualmente a constituir o espaço de exercício de poder pelo cida-
dão, assumindo assim uma dimensão política,

que está diretamente associada a composição dos CME, que evidenciam 
a relação de forças presentes no órgão.

Quadro 3- Composição do CME

MUNICÍPIOS REPRESENTANTES NO CME

X

Art. 5º
I-01(um) representante do poder Executivo Municipais;
II-02(dois) representantes do poder Executivo municipal de Educação;
III-01(dois) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
IV-01(um) representante dos professores municipais;
V- 01(um) representante dos Diretores Municipais;
VI- 01(um) representante de entidades comunitárias organizadas;
VII- 01 (um) representante da Colônia dos Pescadores;
VIII- 01 (um) representante da Câmara Municipal de vereadores indicado pelo
plenário;
IX- 01 (um) representante de pais de alunos;
X- 01(um) representante de Servidor Público Municipal;

Y

Art. 4º
I- 01(um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
II- 01(um) representante da Secretaria de Ação Social membros do Conselho de
Direito, indicado pelo Secretário (a) municipal de Ação Social;
III- 01(um) representante de Docente de Educação Infantil do Quadro Efetivo da Rede
Municipal de Ensino, eleito em assembleia geral da categoria;
IV- 01(um) representante de Docente do Ensino Fundamental, do Quadro Efetivo da
Rede Municipal de Ensino, eleito em assembleia geral da categoria;
V- 01(um) representante dos Diretores de Escolas, do Quadro Efetivo da Rede
Municipal de Ensino; eleito em assembleia geral da categoria;
VI- 01-(um) representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do
Quadro Efetivo da Rede Municipal de Ensino, eleitos em assembleia geral pela
categoria;
VII- 01-(um) representante da Sociedade Civil Organizada eleito em assembleia geral;
VIII- 01-(um) representante de pais de alunos da rede municipal de ensino eleitos em
assembleia geral da categoria;
IX- 01-(um) representante do Conselho Tutelar, eleitos em assembleis geral da
categoria.

Quadro elaborado a partir das leis de criação dos CMEs.

A análise dos Conselhos Municipais de Educação – CMEs constituem-
se em órgão com representantes de diferentes categorias, respeitando 
assim o que dispõem a legislação na perspectiva democrática. A represen-
tação da sociedade civil nas questões do conselho permite que a classe 
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trabalhadora participe das decisões das políticas públicas educacionais. 
Conforme Marcelino, (2013, p.95) “a composição da representação do CME 
é que determinará o perfil deste órgão: se mais técnico-burocrático ou de 
participação social”. Enfatizamos a importância de garantir a pluralidade 
e a representatividade no órgão. Faz-se importante na garantia de uma 
democracia representativa. No entanto destacamos que a qualidade na par-
ticipação desses representantes está condicionada a seu preparo, podendo 
ser medida pelo “grau de informação”. (GOHN, 2011, p.47)

Quadro 4- forma de escolha dos representantes

Município INGRESSO NO CME

X

Art. 6 º A escolha dos membros do Conselho Municipal de Educação do município de Lago 
Verde- Maranhão será por meio de indicação dos pares, quando entidades e associações 
organizadas juridicamente constituídas e em regular funcionamento; Art. 7 º Os representantes 
do poder Executivo serão de livre escolha do Prefeito Municipal.

Y
Art. 4 º, parágrafo 1 º Os membros do Conselho serão eleitos por seus pares em assembleia 
convocadas para esse fim e indicados ao Prefeito Municipal que os nomeará para exercer 
suas funções.

Quadro elaborado a partir das leis de criação dos CMEs.

Quanto à forma de escolha dos representantes percebemos que a forma 
de escolha dos representantes das diversas categorias é um item indispen-
sável para avaliar as condições de fidelidade no exercício da representação. 
Quando a escolha provém da vontade dos representados, expressa por meio 
de eleição direta, o resultado é a expressão da vontade do segmento que 
ele representa. Formas de escolha de conselheiros que provém da vontade 
de dirigentes do Executivo ou das categorias, inclinarão a situar o exercício 
da função na direção da vontade de quem o indicou. Vejamos o que explica 
Bordignon sobre a função dos representantes no CME:

O papel dos representantes não é o da defesa dos interesses 
da respectiva categoria, mas o de expressar o olhar da catego-
ria sobre o tema em análise. Assim como os representantes do 
Executivo, especialmente dos cargos natos, não estão no conse-
lho para defender o Governo, mas para traduzir a coerência com 
as políticas públicas e a viabilidade de implementação da decisão 
a ser tomada, da mesma forma devem se comportar os demais 
representantes. (BORDIGNON, 2009, p. 72).
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Evidencia-se a necessidade de os representantes serem escolhidos por 
sua categoria e expressar a vontade coletiva, que esta relacionada para além 
dos interesses de cada categoria. Mas a partilha das decisões em prol de 
solucionar os problemas sociais.

Considerações finais

À luz do exposto, constatou-se que para criar um CME, sua lei de criação 
deve considerar a concepção de gestão democrática em seus ordenamen-
tos legais. Dessa forma, algumas questões devem ser destacadas como: a 
composição do CME, as formas de escolha dos representantes entre outras. 
O CME enquanto instrumento de gestão democrática com diferentes fun-
ções tais como: normativa, deliberativa, mobilizadora, propositiva, consultiva 
e fiscalizadora para atuar nas diversas incumbências do Conselho. Nesse 
sentido, para o exercício de tais funções é necessário considerar a origem 
dos representantes que constituem o órgão.

Os referidos municípios maranhenses embora não mencionem direta-
mente a gestão democrática em seu documento de criação do conselho, 
utilizam termos similares como “maneira democrática ou categoria de 
gestão democrática como natureza participativa percebeu-se quanto a 
composição do CME que os representantes são formados por mais de nove 
membros, os mesmos advêm de diferentes categorias o que constituem 
condição a democracia representativa. Quando a escolha dos representan-
tes é feita através de indicação, o exercício da função de conselheiro tende 
a direcionar segundo a vontade de quem (categorias ou governo) o indicou, 
contrapondo-se a concepção de gestão democrática. Desse modo, ao ana-
lisar as leis percebeu-se que a legislação ainda está muito tímida em relação 
à gestão democrática.
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Resumo: O objeto de estudo desse artigo é o reconhecimento da importân-
cia da gestão escolar, das dimensões do trabalho do gestor, das atribuições 
e dos desafios diante das vivências cotidianas. A pesquisa objetiva con-
tribuir com os diálogos e reflexões desse universo que é a escola a partir 
do estudo de caso de um centro de educação de jovens e adultos da rede 
pública estadual, o CEJA Monsenhor Hélio Campos, em Fortaleza, Ceará. A 
pesquisa referencia-se nos conceitos de educação de jovens e adultos, pes-
quisa-ação, gestão escolar e gestão democrática e educação popular, para 
fundamentar a prática e a experiência relatada. Dialogamos com autores 
como Arroyo (2011), Prado (2005), Paro (2016), Thiollent (2003) etc. no refe-
rencial bibliográfico, e pretendemos avaliar através dessa experiência em 
gestão escolar, melhores formas de contribuir para uma educação signifi-
cativa em nossas escolas. A metodologia da pesquisa segundo a forma de 
abordagem é qualitativa, quanto aos objetivos é exploratória e em relação 
aos procedimentos técnicos é bibliográfica, documental e pesquisa-a-
ção, referenciada nas concepções e práticas educativas da pedagogia de 
projetos.
Palavras-chave: Gestão Escolar, educação de jovens e adultos, educação 
pública.
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Introdução

O presente artigo tem como finalidade desenvolver um estudo de caso 
sobre uma experiência em gestão escolar realizada em um centro de 
educação de jovens e adultos, o CEJA Monsenhor Hélio Campos, loca-

lizado no bairro Cristo Redentor, localizado na região do grande Pirambu, área 
de periferia localizada na zona costeira da cidade de Fortaleza, Ceará, entre 
os anos de 2016 e 2018. Objetiva ainda apresentar propostas de melhorias 
para os CEJAS, e promover o reconhecimento social e fortalecimento desse 
tipo de unidade de ensino da rede pública estadual do Ceará. O interesse 
pela pesquisa surgiu a partir das experiências de trabalho vivenciadas no 
CEJA e a possibilidade de observar a escola sobre diversos olhares a partir 
da ocupação de diferentes papéis de atuação e trabalho. Inicialmente como 
professora lotada na disciplina de história, ministrando aulas para estudan-
tes do ensino fundamental e médio, a partir do ano de 2014. Posteriormente 
como gestora; no papel de coordenadora durante o ano de 2016, e atual-
mente como diretora escolar, concluindo um mandato no ano de 2017.

A escola Monsenhor Hélio Campos, há 42 anos está localizada no cora-
ção do bairro Cristo Redentor, na região do grande Pirambu. Inicialmente 
ofertando a modalidade de ensino regular, nas etapas de “1º e 2º graus”, 
antigo nome atribuído às etapas de ensino fundamental e médio, desde o 
ano de 2005 adotou a modalidade de educação de jovens e adultos, tor-
nando-se centro para a educação de jovens e adultos, o CEJA Monsenhor 
Hélio Campos.

Os centros de educação de jovens e adultos são escolas da modalidade 
EJA com formato semipresencial, que têm como proposta metodoló-
gica a atenção e o atendimento especializado para com os estudantes, de 
forma que estes aprendem a partir de aulas expositivas dialogadas, espa-
ços de linguagens diversas de aprendizagem (através de recursos como 
laboratórios de informática, centro de multimeios, bibliotecas e serviço de 
assessoramento pedagógico), além de projetos, que envolvem situações de 
aprendizagem diferenciadas.

No Ceará, temos atualmente 33 CEJAS em funcionamento, e dentre 
estes, 09 estão localizados em Fortaleza e estão sendo orientados e dirigi-
dos pela superintendência das escolas de Fortaleza (SEFOR I) e pela CODEA/
Diversidade (coordenadoria do desenvolvimento e aprendizagem na escola).

Os CEJAS pretendem formar cidadãos qualificados e atuantes em 
seu processo de transformação cotidiana, tendo como objetivo receber 
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estudantes que estão a margem do processo educativo e se propõe a conter 
os índices crescentes de evasão escolar, compreendendo que no Ceará este 
se encontra em 10,5% e que a cada dia recebemos no CEJA um público mais 
jovem, advindo da escola tradicional (estimasse que cerca de 1,3 milhões de 
jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola),2 consideramos que se faz 
urgente o investimento material e humano e em políticas públicas e estra-
tégias de intervenção criadas para os CEJAS, a partir da percepção e do 
reconhecimento da importância dos mesmos para a rede estadual de ensino, 
a disponibilização de recursos que possibilitem a efetivação de projetos, e 
o estímulo para construirmos em cada particularidade das modalidades de 
educação da rede um apoio para o crescimento de educação pública esta-
dual qualitativa e de referência para todo o país3

Pretendemos com este trabalho analisar perspectivas de melhorias para 
o lugar dos CEJAS na rede estadual, e desenvolver a partir da avaliação 
desta experiência em gestão escolar, formas de redesenhar direções para 
seu crescimento e fortalecimento permanentes.

Metodologia

Para o desenvolvimento da pesquisa o lócus do estudo foi a escola 
estadual da rede básica de educação do Ceará, o CEJA Monsenhor Hélio 
Campos. O universo de sujeitos pesquisados foi à comunidade escolar que 
compõe a unidade de ensino, de forma amostral, fazendo parte desta: estu-
dantes, professores, funcionários, pais e gestão escolar.

De acordo com as classificações desenvolvidas para categorizar a orga-
nização da metodologia do trabalho de pesquisa relacionamos esta segundo 
sua finalidade, forma de abordagem e procedimentos técnicos, além de con-
cepções associadas aos métodos e processos de aprendizagem.

A metodologia da pesquisa segundo sua finalidade pode ser classificada 
como aplicada. Para Carvalho (2014) a metodologia aplicada tem como 
característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequên-
cias práticas do conhecimento. Segundo a forma de abordagem do problema 
é qualitativa. De acordo com os autores Polak, Diniz e Santana et al. (2011) 

2 http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-02/13-milhao-de-jovens-entre-15-e-17-
anos-abandonam-escola-diz-estudo Acesso em: 21.08.2019

3 http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/novo-monitoramen-
to-do-ceara-visa-acabar-com-evasao-escolar-1.1695160. Acesso em: 21/08/2019



721
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

é qualitativa a pesquisa que aponta três princípios de análise: a primazia da 
experiência subjetiva, o estudo dos fenômenos a partir da perspectiva do 
outro e o interesse em se conhecer a forma como as pessoas experienciam 
e interpretam o mundo social, que acabam por construir interativamente.

Segundo seus procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica, envol-
vendo o estudo de diversas obras e autores utilizados para referenciar as 
práticas educativas desenvolvidas e os processos de aprendizagem, docu-
mental e pesquisa-ação. A dimensão epistemológica que referencia a 
pesquisa-ação se norteia a partir da definição de Thiollent (1998) que afirma 
que:

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empí-
rica que é concebida e realizada em estreita associação com uma 
ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 
do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participa-
tivo (THIOLLENT, 2003, p.14)

Nessa perspectiva, consideramos que na pesquisa-ação os pesquisado-
res tem um papel ativo fundamental, posto que, apresentam estreita relação 
entre estes e a população do local ou situação investigada.

Na busca por uma educação transformadora e atuante, também nos refe-
renciamos nos conceitos e concepções da pedagogia de projetos proposta 
por Santana (2011). O autor observa que essas metodologias educacionais 
consistem na articulação entre concepções científico-acadêmicas e ações 
que envolvem espaços laborais e que busca resgatar o elemento viven-
cial que está associado aos conteúdos e saberes que se pretende ensinar, 
aprender e investigar. Em uma pedagogia de projetos a prática pode envol-
ver processos que implicam reflexão.

Acrescentamos ao pensamento do autor a associação da reflexão a 
práxis, de forma que as vivências cotidianas na escola gerassem além da 
reflexão, ações de transformação ou mudanças na conjuntura micro que se 
identifica com a escola e a região onde a mesma está inserida e seus con-
textos de existência e sociabilidade.

Os projetos surgiram a partir de um processo de organização coordenado 
a partir da semana pedagógica no início do ano letivo escolar, e também do 
desenvolvimento de encontros mensais denominados EPAS, encontros de 
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professores e alunos, e demais membros da comunidade. Tais encontros 
se realizavam, a partir de temas geradores periódicos ou comemoração de 
datas significativas para a comunidade.

Projetos como: projeto de preparação para o exame de certificação de 
ensino médio para jovens e adultos, o ENCCEJA, olimpíadas de matemá-
tica; semana de ciências, o Ceja científico, com projetos em parceria com 
alunos da UFC, através de aula de campo na Seara da ciência, e com alunos 
do IFCE, para a criação da horta vertical. Projetos como a semana cultural 
sobre a história do bairro denominado: Pirambu em Cena; memória em cada 
canto, com aulas de campo em locais considerados patrimônios históricos 
e culturais da comunidade como o CSU (centro social urbano) ou o projeto 
quatro varas; um centro de valorização da vida e atendimento psicotera-
pêutico, ou ainda, projeto de jogos geográficos, oficinas intermitentes como 
xadrex, teatro, flauta doce e informática.

A coleta de dados foi desenvolvida a partir de instrumentos de pesquisa 
como as entrevistas semi-estuturadas e os relatos autobiográficos. Os rela-
tos foram construídos a partir de uma técnica abordada pelo autor Souza 
(2007) denominada “escritas de si.” Que revela a abordagem experiencial 
dos sujeitos analisados na pesquisa. Para Souza:

abordagem experiencial (...) configura-se como um processo 
de conhecimento. Um conhecimento de si, das relações que se 
estabelece com o seu processo formativo e com as aprendiza-
gens construídas (...) A centralidade do sujeito no processo de 
investigação-formação sublinha a importância entre subjetivi-
dade e narrativa como princípios, que concede ao sujeito o papel 
de ator e autor de sua própria história (SOUZA, 2007, p.39)

É a partir desse percurso metodológico que foi construído o desenvolvi-
mento dos estudos que originaram a produção desta pesquisa.

Resultados e discussões

O CEJA conta, segundo o sistema de gerenciamento da rede estadual, 
com aproximadamente 1911 estudantes, 799 matriculados no fundamental 
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e 1112 matriculados no ensino médio4. Conta com cerca de 60 pessoas, 
entre funcionários, gestão e professores para atender as diversas demandas 
desta comunidade escolar.

Além da oferta da conclusão das etapas de ensino fundamental e médio, 
o CEJA oferece a comunidade cursos de qualificação (informática básica e 
projeto e-jovem5), oficinas, aulas de campo, entre outras atividades intermi-
tentes como as oficinas de teatro e artesanato e projetos permanentes como 
as semanas culturais das áreas de conhecimentos, as aulas de preparação 
para o ENEM e o ENCCEJA6, e ainda, o EPA (encontro entre professores e 
alunos) o qual ocorre mensalmente.

Uma das características diferenciais do atendimento no CEJA é a semi-
presencialidade. Este formato possibilita que o sujeito que estuda, trabalha 
e já dispõe de muitas responsabilidades da vida adulta, frequente a escola 
a partir de sua disponibilidade de tempo, permitindo a possibilidade de con-
clusão da educação básica e a perspectiva de novos sonhos e expectativas 
de melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade familiar. O nosso sonho 
é que o estudante do CEJA volte a se permitir sonhar.

Compreendemos que o estudante da EJA já tem em sua história o marco 
do abandono do ensino regular, da inadequação, da fragilidade da perma-
nência, da necessidade de políticas afirmativas de inclusão e garantia de 
direitos sociais. Concordamos com Arroyo (2011) quando ele referencia 
que a educação de jovens e adultos é composta por sujeitos que têm como 
características de sua formação educacional e humana a negação de direi-
tos, a marginalização e a exclusão social:

A história mostra que o direito à educação somente é reconhecido 
na medida em que vão acontecendo avanços sociais e políticos 
de legitimação da totalidade dos direitos humanos. A reconfi-
guração da EJA está atrelada a essa legitimação (…). Desde que 
a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: pobres, 

4 Fonte: Sige Escola (Sistema Integrado de Gestão Escolar do Ceará) Acesso em: 21/08/2019.
5 O Projeto e-Jovem é uma iniciativa do Governo do Estado do Ceará por intermédio da Secretaria 

da Educação (SEDUC), que objetiva oferecer formação em Tecnologia da Informação e Comuni-
cação (TIC) com ênfase no protagonismo juvenil, aos educandos do Ensino Fundamental e Mé-
dio e egressos da rede pública estadual. Disponível  em: http://www.seduc.ce.gov.br/index.php/
noticias/106-educacao-profissional/educacao-profissional3/4880-projeto-e-jovem Acesso em: 
21/08/2019.

6 Exame Nacional para certificação de competências para jovens e adultos.
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desempregados, na economia informal, negros, nos limites da 
sobrevivência. São jovens e adultos populares. Tentar reconfigu-
rar a EJA implica assumir essas identidades coletivas. (ARROYO, 
2011. p 28-29).

O acesso ao estudante no CEJA dá-se a partir de sua matrícula, em até 
duas disciplinas por vez, em qualquer época do ano. Esse formato tem o 
intuito de que não haja acúmulo de diversos conteúdos, e consequente-
mente um maior envolvimento e conclusão mais rápida dos tempos de 
formação das disciplinas.

O atendimento do estudante é realizado de forma presencial, individual 
e direta com os professores, que estão disponíveis para o atendimento nas 
respectivas salas das disciplinas as quais lecionam. O registro de cada estu-
dante ocorre em sua ficha de acompanhamento regular, com histórico de 
atendimento, avaliações e notas. A avaliação é processual, e envolve avalia-
ções parciais (atividades, pesquisas, participação em projetos) e avaliações 
finais (prova escrita).

Uma das principais dificuldades encontradas na manutenção e melho-
ria da escola na atualidade é o alto índice de evasão com o qual estamos 
lidando durante todo o ano que se segue. Apesar de termos um bom per-
centual de procura e um significativo número de estudantes matriculados, 
garantir a permanência desses alunos é um desafio enorme.

Um dos fatores mais relevantes para a evasão é o recrudescimento da 
violência no entorno da escola. O bairro, que faz parte do território do grande 
Pirambu, área de concentração populacional que engloba comunidades 
como Nossa Senhora das Graças, Jacarecanga, Goiabeiras, e Quatro Varas, 
está localizada em uma comunidade carente, litorânea, que se vê dominada 
pelas facções que controlam o tráfico e aterrorizam a população, e que 
impõem desde limite de fronteiras territoriais ao trânsito de moradores7, há 
toque de recolher e proibição temporária de passagem das linhas de ônibus 
pelo local em situações de conflito eminente.

Ressalto ainda como fatores relevantes para a evasão, a necessidade 
de garantia de renda e sustentabilidade familiar, a gravidez precoce, a não 
adaptação à metodologia semipresencial, o atendimento insatisfatório (não 

7 Reportagem sobre os conflitos territoriais entre facções criminosas no bairro Cristo Redentor. 
Disponível em: https://tvpirambunews.wordpress.com/2017/09/27/homens-armados-proibem-
alunos-de-entrarem-na-escola-eeep-marvin/ Acesso em: 21/08/2019.
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acolhedor) por parte de alguns docentes, a ausência de professores pela 
carga horária insuficiente para o atendimento dos três turnos da escola, e a 
instabilidade do público-alvo (corpo discente) na readaptação de uma rotina 
de estudos regulares.

A experiência em gestão escolar no CEJA Monsenhor Hélio Campos 
que aqui referenciamos teve início em setembro de 2016, quando ocorre o 
convite para ocupar o cargo de coordenação escolar. As primeiras vivên-
cias expuseram as imensas dificuldades que perpassam a gestão: desde as 
relações interpessoais, as carências de material concreto e humano além da 
carência de recursos para execução de projetos que tornaram-se evidentes.

No papel de professora não tinha a compreensão da amplitude dos alcan-
ces e fluxos de ação para o atendimento das demandas, também não tinha 
a percepção da dificuldade da manutenção do atendimento aos estudantes, 
a partir da análise das faltas, e problemáticas envolvendo a estrutura orga-
nizacional como licenças saúde e readaptações, ou ainda casos de conflitos 
inter-relacionais entre professores e estudantes, professores e professores, 
professores e gestão, funcionários e estudantes, etc.

Foi possível perceber também no papel de gestora, enquanto coordena-
dora escolar, o comprometimento e envolvimento da comunidade docente 
nos processos de ações na escola, por parte da grande maioria, e analisar 
sobre as dificuldades de articulação de movimentos de luta por melhores 
condições de trabalho e de direitos dos trabalhadores. Outra dimensão ana-
lisada foi a participação na mediação e resoluções de demandas externas 
advindas da secretaria de educação, como avaliações externas, exames 
certificadores, produções de planilhas para análise de dados da escola ou 
formações continuadas.

Sobre o conceito de gestão, concordamos com Prado (2005), quando esta 
referencia que: “o conceito de gestão é compreendido como a coordenação 
dos esforços individuais e coletivos em torno da consecução de objetivos 
comuns, definidos por uma política de ação e inspirados por uma filosofia 
orientadora e por todos partilhada.” É a partir dessas análises e referenciais 
teóricos e conceituais que buscamos referenciar o estudo realizado.

Compreender os desafios da gestão pedagógica possibilitou uma maior 
segurança para acatar o convite ao cargo de diretora escolar. O fato se deu 
após a promoção do então diretor a função de superintendente, e já fazendo 
parte do processo de gerir a escola, novas atribuições, expectativas e desa-
fios se apresentaram.
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Um dos maiores desafios da direção escolar é associar as responsabili-
dades financeira, administrativa e gerencial sem perder o foco na principal 
função da educação que é o desenvolvimento da formação humana. É muito 
duro lidar com a rotina escolar e todas as suas demandas e conseguir man-
ter a atenção e o desenvolvimento pedagógico, científico, cultural e humano 
dos sujeitos e da escola. Nossa referência sobre o assunto, o autor Vitor 
Paro (2016), observa que:

Onde o estado se torna mais visível e contundente em sua pres-
são sobre a escola é na maneira burocratizada com que se 
relaciona com a unidade escolar. O elemento mais notável dessa 
burocratização é o acúmulo de trabalho que ela acarreta a direção 
e à secretaria (...). A burocracia é tão grande que o diretor acaba 
perdido no meio da parte burocrática. (PARO, 2016. p. 112-113).

Nesse sentido, a gestão desenvolvida procura consultar e propor delibe-
rações consensuais e dialogadas sobre as resoluções a cerca da construção 
da escola com o corpo docente, o conselho escolar, bem como com sujeitos 
representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, resoluções 
estas que vão desde a contratação ou desligamento de funcionários até a 
distribuição e priorização dos recursos da escola de acordo com as esco-
lhas feitas pelo coletivo.

Propõe-se também a ampliação e promoção constante de trabalhos nor-
teados com a pedagogia de projetos, que é considerado pelo grupo gestor e 
docente parte fundante das estratégias de manutenção e permanência dos 
estudantes na escola, devido ao resgate do interesse pela diversificação do 
currículo e das formas de aprendizagem na escola.

Ressalta-se a promoção de uma rede de inter-relações constituída com 
os sujeitos e equipamentos institucionais vizinhos da escola, como o bata-
lhão da polícia militar ou o centro de Cidadania e Direitos Humanos Virgílio 
Távora, o grupo do corpo de Bombeiros ou o Abrigo Casa da Criança, onde 
construímos parcerias e ações conjuntas em projetos destinados ao atendi-
mento de serviços a comunidade da escola e do bairro como um todo.

Considerações finais

Diante do exposto, conclui-se que a alternativa proposta para conseguir 
formar a escola que queremos e sonhamos, na perspectiva de crescimento 
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pessoal e fortalecimento para resultados nesta experiência de gestão esco-
lar é a construção de diálogos e acordos com a comunidade escolar e do 
entorno da escola, buscando corresponsabilidades sobre o processo de for-
mação dos estudantes e sobre a percepção e reconhecimento coletivo do 
CEJA e da EJA como agentes transformadores qualitativos sociais funda-
mentais, gerando uma gestão escolar democrática e compartilhada.

Nessa perspectiva, observa-se que para organizar o trabalho pedagógico 
da escola e apresentar resultados de sucesso na gestão escolar, deve-se 
levar em conta o papel de cada um enquanto agente de transformação social 
como imprescindível, bem como, deve-se manter a busca permanente por 
uma educação diferenciada, que propõe alcançar os diversos sujeitos, níveis 
e relações de aprendizado que estes constroem com sua experiência for-
mativa educativa ao longo da vida. A expectativa que se configura a partir 
da explanação sobre a avaliação da experiência em gestão escolar aqui 
apresentada, é poder contribuir com as reflexões e construção de metodolo-
gias, propostas pedagógicas, e currículos diferenciados para a educação de 
jovens e adultos, e para os CEJAS do Ceará mais especificamente, de forma 
a garantir equidade e compromisso, fortalecimento e crescimento desta 
modalidade de ensino e destas instituições de educação, tão importantes 
quanto essenciais para uma educação pública, gratuita, de filosofia humana, 
valorativa e inclusiva na rede pública de educação básica de nosso estado. 
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UM OLHAR SOBRE Á PEDAGOGIA SOCIAL E 
EDUCAÇÃO POPULAR COMO FORMA DE RESISTIR

Vinicius Da Silva1

Resumo: O presente estudo visa abordar, as questões da pedagogia social 
e da educação popular, no que tange ao resistência na nova onda conser-
vadora brasileira pós o pleito de 2018, sendo que, a Pedagogia Social e 
educação popular faz-nos refletir um pouco sobre o surgimento de ambas. 
Uma é interligada a outra. Destaca-se que “a pedagogia social tem sua ori-
gem na Alemanha e surge no contexto pós- segunda guerra mundial. O seu 
objetivo era trabalhar com crianças e jovens órfãos em situação de vulnera-
bilidade social”, “educação popular, no Brasil e na América Latina, surge em 
um contexto de profunda e dolorosa exclusão social, mas, que por meio de 
processos de organização popular, busca a transformação da sociedade”. 
Ainda versa, “entre a prática da educação social e a inspiração freireana da 
educação crítica e transformadora, questionadora da perspectiva que a con-
trapõe à educação formal”. Nesse sentido “a escola é indispensável, mas 
não suficiente. A pesquisa foi realizado com método dedutivo- analítico, 
pesquisa bibliográfico vislumbrando os conceitos de educação popular e 
pedagogia social.
Palavras-chave: Pedagogia social; Educação popular; Politica; Resistência.

1 Graduado pelo Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande Do Sul-RS (Polo 
Regional de Educação de Sobradinho). 
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Introdução

Desde os primórdios dos tempos, quando a população se insurge con-
tra seus governantes, quer seja por não concordar com ele, ou para 
exigir melhores condições a população, ou direitos fundamentas, se 

passou pela organização popular e civil, na atualidade brasileira, se observa 
que após o resultado do pleito de 2018, surge novamente a força do levante 
popular, por meio da educação.

Assim “os direitos humanos devem ser marcados em seus contextos de 
luta por um forte acento na emancipação e libertação dos indivíduos e gru-
pos, baseados, assim, na ideia de resistência”. (NETO, 2013, p. 02)

Desse modo nesse presente estudo se busca, compreender as origens e 
seus pressupostos da educação popular e da pedagogia social, como forma 
de resistir a nova onda conservadora, que se vislumbra no cenário brasileiro 
vindouro.

Vislumbrando para a realidade, se observa, “que a concepção univer-
sal dos direitos humanos não é suficiente para uma eficaz concretização 
da dignidade humana, mostrando-se extremamente necessária uma nova 
abordagem dos direitos humanos, sensível e mais próxima dos problemas 
da nossa sociedade”, e que atenda aos anseios de todos os cidadão na 
medida das suas necessidades. (NETO, 2013, p. 04)

No decorrer da campanha eleitoral do pleito de 2108, foi tomando conta 
da nação brasileira, um onda conservacionista, onde o politicamente cor-
reta, deixou de ser a tônica do projetos, e no final veio a um governo com 
visão, menos voltada para educação e investimentos em pesquisa.

Desse forma o presente estudo se dará pelo método dedutivo- analítico, 
ou seja, parte das teorias e leis consideradas gerais e universais buscando 
explicar a ocorrência de fenômenos particulares. O exercício metódico da 
dedução parte de enunciados gerais (leis universais) que supostos cons-
tituem as premissas do pensamento racional e deduzidas chegam a 
conclusões, pesquisa bibliográfico, vislumbrando os conceitos de educação 
popular e pedagogia social. (DINIZ, 2008, p. 01)

Reflexões sobre os direitos humanos

Por oportuno se faz mister um olhar mais apurado sobre as origens dos 
Direitos humanos, como versa TABOSA, 2016, p. 2, que a; “Magna Carta 
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assinada por João Sem-Terra, Rei da Inglaterra em 1215 é o primeiro sinal 
de insatisfação de um povo com o poder ilimitado de um soberano”, sendo 
nessa privilegiados e reconhecidos os, “ direitos próprios dos estamentos 
livres, qual seja, o clero e a nobreza, seus privilégios existem e não poderiam 
ser modificados, independentemente do reconhecimento deste monarca.”, 
nesse sentido leciona o autor, que “na Inglaterra, mas quinhentos anos 
depois, uma nova afirmação de direitos da pessoa, surge declarada, com 
a lei de habeas inglesa de 1679.Tal lei representou um progresso na prote-
ção jurídica da pessoa humana.”, que em, “1689 a edição da Declaração de 
Direitos da

Inglaterra”, que versava, sobre o dever do, “Estado é salvaguardar as 
garantias e direitos fundamental do ser humano.” .

Segundo leciona TOSSI, 2007, p. 3;

A Declaração de Direitos (Bill of Rights) de 1688/89 da assim cha-
mada Revolução Gloriosa que concluiu o período da “revolução 
inglesa”, iniciada em 1640 com a guerra civil, levando à formação 
de uma monarquia parlamentar;
A Declaração de Direitos do Estado da Virgínia de 1777, que foi 
a base da declaração da Independência dos Estados Unidos da 
América (em particular as primeiras 10 emendas de 1791);
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução 
Francesa de 1789 que foi o “atestado de óbito” do Ancien Régime 
e abriu caminho para a proclamação da República. Um outro 
documento importante é a constituição de 1791, em pleno auge 
da revolução.

Dessa forma leciona Tabosa (2016); “em 1776 a declaração de inde-
pendência e constituição dos Estados Unidos da América do norte foi o 
instrumento seguinte a consagrar os direitos humanos em suas disposi-
ções”. Sendo considerado um grande avanço, “pela humanidade foi grande, 
os direitos consagrados nesta Carta impulsionaram o que hoje damos à 
democracia moderna.”, próximo evento histórico de suma importância 
para consolidar os Direitos Humanos foi, segundo versa, TOSSI, 2007, p. 
3. “A Revolução Francesa do Século XVIII para concluir finalmente com a 
Declaração Universal das Nações Unidas do Século XX.”
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Salientado que a, “Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ratifi-
cando que a “mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos”. 
Esta declaração, da autoria de Olympe de Gouges foi ignorada política e 
academicamente até o século XX, quando, então, foi republicada. (SILVA, 
2015, p. 2).

Desse maneira com a criação das Nações Unidas e a “adoção dos princí-
pios da Carta da ONU, além da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
entre outros instrumentos internacionais, finalmente foi abandonada, ao 
menos teoricamente, a idéia da exclusividade dos direitos humanos”. Sendo 
que, “vivemos, desde 1945, um período de reconhecimento da sua univer-
salidade e inclusividade, sendo, também, um período de reivindicações 
dos povos no sentido de exercerem o direito à autodeterminação como um 
direito dos povos e do homem”. (MBAYA,1997, p. 2)

Considerando, que desde os primórdios para qualquer direito ser incor-
poradas á carta constitucional, foi por meio de muita mobilização e pressão 
social, quer seja, na Europa ou no novo mundo, sempre por meio de revolu-
ção, e muito esforço da sociedade civil organizada.

Reflexões a cerca da educação popular

Vislumbrando o que seria a definição mais adequada quando se fala de 
educação Popular se encontra que; “A origem deste amplo movimento tem 
o seu lugar no processo experimentado por grupos comprometidos com a 
transformação das estruturas sociais que mantêm as maiorias oprimidas”. 
(BRANDÃO, 1983, p. 41) Uma vez que, “a crescente consciência da vida real 
das massas e a compreensão de sua possibilidade de superar o vicioso cír-
culo da miséria e da opressão (oposto ao virtuoso círculo da riqueza) através 
de ações isoladas e fragmentadas no sistema social forçaram a busca de 
um novo acercamento dos adultos”. (BRANDÃO, 1983, p. 41)

Assim na lição de Brandão, 1983, p. 47; “o que justifica a Educação 
Popular é o fato de que o povo, no processo de luta pela transformação 
popular, social, precisa elaborar o seu próprio saber”. Ademais, “estamos em 
presença de atividades de educação popular quando, independentemente 
do nome que levem, se está vinculando a aquisição de uma saber (que pode 
ser muito particular ou específico) com um projeto social transformador”. 
(BRANDÃO, 1983, p. 47)
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Dessa forma, segundo versa Brandão, 1983, p. 47, a educação “é popular 
quando, enfrentando a distribuição desigual de saberes, incorpora um saber 
como ferramenta de libertação nas mãos do povo”. Fazendo seu objeto de 
alavanca social e de pertencimento, como forma de auto elevação e autono-
mia perante o sistema pré-estabelecido, sendo que,

o fato é que se a educação popular pode ser entendida como uma 
atividade específica (não é toda ação assistencial, de trabalho 
social ou de política educativa) ela, por outro lado, não requer ser 
realizada no interior do sistema educativo formal, separada do 
conjunto de práticas sociais dos indivíduos. Muito ao contrário, a 
educação popular vem sendo desenvolvida no interior de práticas 
sociais e políticas e é aí precisamente onde podem residir a sua 
força e a sua incidência.” (BRANDÃO, 1983, p. 47)

Assim primeiros escritos de Paulo Freire, a educação popular, uma 
forma de “prática cultural para a liberdade”, constituindo, “um movimento 
revolucionário de educadores surgia contra a educação institucionalizada 
e constituída oficialmente, seja como sistema escolar seriado, seja como 
educação não-formal de adultos. Emergia como proposta de re-escrever a 
prática pedagógica do ato de ensinar-e-aprender”, fazendo “repensar o sen-
tido político do lugar da educação” no contexto social. (BRANDÃO, 1983, p. 
48).

Nesse sentido segue o autor lecionado, que: “Não é apenas em uma 
sociedade transformada que se cria uma nova cultura e um novo homem”. 
Sendo que; “E ao longo do processo coletivo de transformá-la através do 
qual as classes populares se educam com a sua própria prática, e consoli-
dam o seu saber com o aporte da educação popular”.

Ponderações sobre á pedagia social

Antes de analisar sua aplicação, devemos conceituar a pedagogia social, 
sendo que “Pedagogia Social consiste em uma disciplina científica inscrita 
na Ciência Pedagógica que teve o seu desenvolvimento iniciado a partir do 
final do Século XIX, na Alemanha”. Assim, “suas etapas de desenvolvimento 
se associam diretamente a momentos de crise e situações conflitivas na 
sociedade, circunstância que a coloca na condição de disciplina científica 
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que emerge historicamente como possibilidade de crítica e transformação 
social”, ampliando “continuamente alinhada à progressiva complexidade 
dos sistemas sociais e dos desafios que lhe são inerentes e buscando 
corresponder a peculiaridades geopolíticas para superar contradições em 
diferentes realidades sociais”. (SEVERO, 2017, p. 04).

Assim, a Pedagogia Social, se apresenta “como uma disciplina pedagógica 
e se caracteriza por aplicar um enfoque teórico-prático em problemáticas 
sócio educacionais”. Adquirindo, “peculiaridade entre as demais disciplinas 
pedagógicas e Ciências Humanas por abordar as problemáticas sociais sob 
o prisma educativo”. SEVERO, 2017, p. 04-05.

Dessa forma para Torquato, “Pedagogia Social é a teoria geral da edu-
cação social, nela constitui-se a base teórica para as práticas de Educação 
Popular, Sociocomunitária e Educação Social”. Ademais a, “educação social 
perpassa todos os setores da sociedade com o intuito de melhorar as rela-
ções humanas e sociais, seu enfoque abrange todas as faixas etárias, desde 
a infância até a terceira idade”. (2015, p. 02).

Para Torquato (2015, p. 03), “existem várias concepções de pedagogia 
social”, sendo que no “Brasil ela é abordada como uma pedagogia crítica 
e emancipadora dos indivíduos, que se ocupa particularmente da educa-
ção social, que busca analisar as condições de desigualdades sociais, para 
superação das vulnerabilidades a que estão expostos milhões de pessoas na 
sociedade, com um intuito educativo”. Bem como, “une a reflexão pedagó-
gica freireana com a perspectiva da mudança social considerada necessária 
para contribuir na solução dos problemas socioeducativos”. (CALIMAN, 
2004, p. 24).

Na Educação Social seriam estruturadas as práticas educativas que 
acontecem em diferentes espaços e ambientes e que não seguem a didá-
tica escolar, no sentido de apenas disseminar conteúdo. Desse ponto de 
vista, a formação na construção de conhecimento, a conversão da realidade 
e a emancipação através da conscientização crítica dos fatos do cotidiano, 
bem como a Educação Social podem ser considerados meios pelos quais 
as práticas educativas atingem tais objetivos. Isso não significa dizer que 
a educação que acontece na escola não possa ter a mesma finalidade. 
(MACHADO, 2006, p.6)

Destaca-se esse método de ensino como um instrumento “anti” desi-
gualdades sociais, ela tem o papel de construir toda a identidade moral de 
um individuo, resultando em uma “comunidade”. Freire defendia a ideia de 
que a Educação Social resulta na transformação social de cada indivíduo.
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Dentre os aspectos de pedagogia social e educação popular, é necessá-
rio se destacar que ambas tem importância. Primeiramente por se tratar de 
que na maioria das sociedades existem problemas e desajustes, como por 
exemplo, pobreza extrema, o abandono escolar, a violência nas ruas e a falta 
de expectativa profissional são circunstâncias que têm relação direta com 
os grupos mais humildes, que afetam de maneira muito especial os setores 
mais desfavorecidos. E além disso, por estar ligado a inclusão social.

Assim “qualquer educação voltada para o povo era considerada educa-
ção popular”. Assim, “está descrição sugere que a educação popular nasce 
no seio da baixa classe social, a classe subalterna e marginalizada, a qual 
detém conhecimentos prévios, fruto da sua vivencia e podem ser transmiti-
das as outras classes. Neste sentido, a educação popular significa aprender 
a partir do conhecimento do sujeito”. (BEZZERRA et al, 2014.).

A educação popular também pode ser considerada como um método de 
educação, desde que sejam valorizados os saberes prévios do povo e suas 
realidades culturais na construção de novos saberes. (BRANDÃO, 1984).

Assim “é importante que a educação garanta a igualdade de oportunida-
des, à medida que ela é um dos meios garantidos de proporcionar inclusão. 
É por isso que é imprescindível que o Estado não só dite o plano de estudo, 
mas também ajude os mais impossibilitados de ter acesso à educação.” 
(BRANDÃO, 1984).

Reflexões sobre o direito a resitência

Os direitos humanos são uma construção social e histórica do século 
XVIII que se firmou com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pela ONU em 1948. O qual a resistir e uma parte desses direito, 
tal qual o resistir a uma ordem manifestam ente ilegal, ou seja, o soldado ao 
constatar, que seu superior lhe ordena a fazer algo ilegal se recusa a faze lo. 
(SILVA, 2016, p. 01)

Desse modo, “o direito de resistência fundamental, da forma como é 
aparentemente reconhecido na ordem jurídica constitucional brasileira, 
mostra-se completamente afastado da realidade social e sofre uma série 
de limitações e divergências quando posto em prática”, sendo “reconhe-
cido como última opção da sociedade contra a opressão ou inércia do 
Estado. Ou seja, como ultima ratio”, portanto “o direito de resistência fun-
damental reveste-se de excepcionalidade, condição última da ação, diante 
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da insuficiência de todos os outros meios jurídicos dispostos pela ordem”. 
Nesse sentido, “deparamo-nos diariamente com a ineficiência do poder 
público e de suas instituições em garantir de maneira equânime à sociedade 
o acesso aos bens necessários a uma vida digna”. (NETO, 2013, p. 04)

Nesse sentido leciona BITTAR, 2017, p.06, “A desobediência civil é forma 
de participação política indireta da sociedade nas decisões do Estado, e res-
surge no século XIX, vinculada à questão dos impostos e à cidadania, pela 
obra de Henry-David Thoreau, cujo título original consta, expressivamente, 
On the duty of civil desobedience.”

Estando esculpido na Declaração Universal dos Direitos do Homem: o 
direito de resistência- Artigo 19.º

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, este 
direito implica a liberdade de manter as suas próprias opiniões sem inter-
ferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer 
meio de expressão independentemente das fronteiras.

Nesse sentido é o direito fundamental que diz respeito à manifestação 
dos sentimentos do indivíduo, sua criatividade, juízo de valor, conceitos. A 
Constituição da República traz em seu artigo 5.º, IX, que o direito de expres-
são manifestação por meio de juízos de valor. (BITTAR, 2017, p. 06)

Considerações finais

Assim diante do exposto nota se uma grande necessidade do cidadão de 
classe mais baixa, tem de ter sua autonomia na sociedade, a sensação de 
pertencimento, de compreender os por quês das coisas, ou seja, por meio da 
educação popular, vai lhe dando, uma grande consciência de seu papel na 
sociedade bem como do seu valor em quanto cidadão.

A democracia tem proporcionado aos cidadãos maior participação e 
maior autonomia quanto aos direitos. A cada ano que se passa, os candi-
datos ao poder governante do país, deixam uma certa “esperança” de dias 
melhores, de grandes mudanças, nas depois de eleitos continua na mesma 
apenas se troca os lados os partidos, sem muitos avanços nas políticas 
públicas, muito pelo contrário, algumas até são modificadas ou extermina-
das por completo.

Assim diante do exposto nota se uma grande necessidade do cidadão de 
classe mais humilde, tem de ter sua autonomia na sociedade, a sensação de 
pertencimento, de compreender os por quês das coisas, ou seja, por meio da 



737
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

educação, vai lhe dando, uma grande consciência de seu papel na sociedade 
bem como do seu valor em quanto cidadão diante do conhecimento do seu 
poder de voto e escolha.

Assim se vislumbra a grande importância sendo que, na atualidade do 
debate acerca da educação e dos direitos humanos no Brasil justifica as 
investigações de caráter pluralizado, sobretudo quando o país é marcado 
por discursos homogeneizadores e transparentemente preconceituosos, 
como é o caso do que se percebe atualmente no Brasil.

Essa discussão implica, ainda, no questionamento do papel da educação 
na produção das desigualdades nos ambientes educativos, problematizando 
questões caras à educação, como seu papel emancipador, entre outros. 
Nesta perspectiva percebe-se que o papel emancipador do indivíduo está 
relacionado a educação e é o que leva o indivíduo atuar plenamente como 
ser humano na sociedade moderna.

Ademais a democracia exige a participação permanente e ativa do povo. 
É o que faz da democracia o que ela realmente é.
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DO BRASIL (2007-2018)

Eusâmia Penha dos Passos1 | José Moises Nunes da Silva2

Resumo: O artigo é fruto de uma pesquisa que teve como objetivo mapear 
e analisar as produções acadêmicas referentes ao processo de implan-
tação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), no período de 2007 a 2018. Justifica-se a relevância deste estudo 
pela necessidade de ter uma visão geral do que vem sendo produzido sobre 
o programa no processo de implantação. Trata-se de uma investigação que 
se caracteriza como de estado do conhecimento, no sentido de que faz um 
mapeamento do conhecimento produzido a respeito da temática nas pro-
duções acadêmicas constantes do Catálogo de Teses de Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Para isso, utilizamos como metodologia abordagens quantitativa e qualita-
tiva fundamentadas em análise bibliográfica com os argumentos de autores 
que abordam a temática tais como: Kuenzer (2002), Moura (2010) e Ciavatta 
(2012), bem como análise documental em instrumentos legais de institucio-
nalização do Programa. Os resultados revelam que há poucas ressonâncias 
sobre o processo de implantação do PROEJA nas produções acadêmicas 
mapeadas.
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Introdução

A integração da Educação Básica com a Educação de Jovens e Adultos 
e a Educação Profissional vem se tornando uma temática relevante 
constituindo-se como um campo epistemológico relativamente novo 

nos programas de pós-graduação das Instituições de Ensino Superior (IES) 
do Brasil. Esse campo teve um impulso com a ação política que implantou o 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), em 2005.

Passados mais de 10 anos dessa implantação, problematiza-se como 
essa política foi recepcionada como campo de pesquisa no País, no sentido 
de se compreender quais as ressonâncias dessa nos programas de pós-
graduação stricto sensu, para promover discussões

acadêmicas e científicas sobre a integração promovida pelo PROEJA 
entre Educação Básica com a Educação de Jovens e Adultos e a Educação 
Profissional.

Segundo Moll (2010, p. 134) aproximar a educação profissional, a educa-
ção básica e a EJA, é “[...] produzir um campo epistemológico, pedagógico 
e curricular novo”. Assim, treze anos após a institucionalização do PROEJA, 
já existem muitas produções que abordam a temática, nas quais é possível 
encontrar importantes contributos sobre o Programa, como um campo de 
conhecimento específico.

Sendo assim, podemos afirmar ser um objeto de estudo em evidência 
no campo educacional, e nessa pesquisa objetivamos mapear e analisar as 
produções acadêmicas referentes ao processo de implantação do PROEJA, 
no período de 2007 a 2018.

Para este estudo escolhemos o portal catálogo de teses e dissertações 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
como espaço de pesquisa por esse concentrar a maioria das produções 
acadêmicas produzidas no Brasil.

Esta pesquisa caracteriza-se como estado do conhecimento que para 
Morosini (2014), é uma identificação e uma categorização que leve à refle-
xão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um 
determinado espaço de tempo, em periódicos, teses, dissertações sobre 
uma temática específica, objetivando contribuir para a elaboração de novas 
produções.
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Na intenção de atingirmos o objetivo citado realizamos uma pesquisa de 
cunho misto: quantitativo e qualitativo, uma vez que, ao pesquisarmos no 
catálogo de teses e dissertações da CAPES, visualizamos as quantidades 
de produções na área, utilizando filtros, reduzimos as opções apresentadas 
para focalizar o objeto a ser pesquisado, no caso: a implantação do PROEJA.

De acordo com Minayo (2008), os métodos quantitativos têm o objetivo 
de mostrar dados, indicadores e tendências observáveis, ou produzir mode-
los teóricos abstratos com elevada aplicabilidade prática, de modo que as 
investigações realizadas evidenciem a regularidade dos fenômenos. A partir 
das produções postadas neste portal, também realizamos um estudo quali-
tativo, que para Goldemberg (1997) é o tipo de estudo que se preocupa com 
o aprofundamento da compreensão, buscando explicar o porquê das coisas.

Complementando a pesquisa no portal fizemos uma pesquisa bibliográ-
fica, que se constitui em uma compilação sobre os temas que abordam a 
temática do PROEJA e seu contexto de implantação. A pesquisa bibliográ-
fica é desenvolvida tendo como suporte o material já elaborado, por outros 
autores, constituída, principalmente por livros e artigos científicos e sua 
“principal vantagem reside no fato de permitir ao investigador a cobertura 
de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
pesquisar diretamente”. (GIL,2004, p.45)

Este estudo será apresentado em três seções: na primeira, iremos 
contextualizar o PROEJA, como uma política de integração entre níveis e 
modalidades de ensino, na segunda, o percurso e os dados obtidos no catá-
logo de teses e dissertações da CAPES e no terceiro, a análise dos resultados, 
seguido das considerações finais.

O PROEJA como política de integração para o público da EJA

O PROEJA foi instituído pelo Decreto nº 5.478 de 2005, ampliado pelo 
Decreto nº 5.840/2006 com a proposta de integrar a Educação Profissional 
e Técnica (EPT) com a Educação Básica e com o mundo do trabalho, obje-
tivando contribuir para a garantia do direito de acesso de todos à Educação 
Básica, como meio de incluir parcela de jovens e adultos que está excluída 
do contexto educacional, favorecendo o desenvolvimento socioeconômico 
e a redução das desigualdades sociais.

No percurso de sua institucionalização, o PROEJA vivenciou vários desa-
fios, partindo do desafio inicial da integração entre os campos da educação, 
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como cita Moura e Henrique “a implantação do PROEJA, apresenta um 
grande desafio: integrar três campos da educação: o ensino médio, a for-
mação profissional técnica de nível médio e a educação de jovens e adultos” 
(MOURA, HENRIQUE, 2012, p. 116), alertando ainda para um plano mais 
elevado, deste desafio, que é a transformação desse Programa em política 
educacional pública do estado brasileiro.

Tais desafios, são evidenciados nas redes e instituições que se propu-
seram a ofertar o Programa, sendo uma temática instigante, para quem 
acredita na necessidade de efetivar uma política pública voltada para a EJA, 
que contemple a elevação da escolaridade com profissionalização, no sen-
tido de contribuir para a integração social e profissional destes indivíduos, 
que já tiveram seus direitos de conclusão da Educação Básica suprimidos.

A gênese do PROEJA, pode ser encontrada no Decreto n° 5.154/2004, que 
estabeleceu a possibilidade de integração curricular entre os ensinos médio 
e técnico, apresentando no artigo 4, §1º, as formas de oferta da Educação 
Profissional, que pode ser integrada, ao ensino médio, com matrícula única 
e na mesma instituição; Concomitante, em que a educação profissional é 
desenvolvida paralelamente ao ensino médio, com matrícula em instituições 
distintas e subsequente, destinada a quem já concluiu o ensino médio.

No mesmo artigo do Decreto n° 5.154/2004, o § 2o, sinalizou que a inte-
gração entre a educação profissional e o Ensino Médio, também deveria 
ocorrer na modalidade de EJA. “Os cursos mencionados articular-se-ão, 
preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e adultos, objeti-
vando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade 
do trabalhador. ” (BRASIL, 2014). A partir deste decreto foi possível enxergar 
uma integração entre a EJA e a EPT.

A concretização desta integração para o público de jovens e adultos, se 
efetivou pelo Decreto nº. 5.478, de 24/06/2005, que estabeleceu o PROEJA, 
com o objetivo de “atender à demanda de jovens e adultos, por meio da oferta 
de educação profissional técnica de nível médio no âmbito das instituições 
federais de educação tecnológica” (BRASIL, 2005.), como meio de incluir 
grande contingente de jovens e adultos excluídos do contexto educacional.

Em 2006, o Decreto nº 5.840, altera o nome do seu nome para Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e aumenta a 
abrangência de atuação do Programa, de acordo com 3o do Art. 1o, “O 
PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de 
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ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de ser-
viço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical “Sistema S” (BRASIL, 2006).

Com esta ampliação, o Ministério da Educação (MEC), publicou um docu-
mento orientador da implantação do Programa, denominado Documento 
Base3, contendo princípios e concepções que embasam e orientam as 
instituições na elaboração de suas propostas pedagógicas e organização 
curricular de seus cursos, visando refletir sobre a problemática da Educação 
Básica, especificamente à EJA.

O Documento Base do Proeja, materializa o Decreto nº 5.840/06 e 
apresenta o contexto de criação do Proeja, justificando a necessidade de 
implantar uma política pública que atenda às especificidades dos sujeitos 
da EJA, que na sua maioria, foram excluídos do contexto escolar, portanto, 
são jovens e adultos que não tiveram acesso à escola em idade própria, ou a 
oportunidade de acessá-la ou, ainda, que dela se evadiram, sendo, portanto, 
sujeitos marginais ao contexto escolar.

Para atender este público, é fundamental a adoção de uma política 
pública voltada para a EJA, que possibilite uma formação humana integral 
e supere a dualidade existente na educação brasileira, em que é dada uma 
formação propedêutica, com vistas ao ensino superior, para as elites e, uma 
formação técnica para o trabalho, aos filhos da classe trabalhadora. Neste 
caminho Kuenzer, conceitua a dualidade: “A dualidade estrutural, portanto, 
configura-se como a grande categoria explicativa da constituição do Ensino 
Médio e Profissional no Brasil, legitimando a existência de dois caminhos 
bem diferenciados a partir das funções essenciais do mundo da produção 
econômica” (KUENZER, 2002, p.43).

Na mesma referência, Kuenzer dimensiona a perversidade que a duali-
dade representa “os que são preparados pela escola para exercer funções 
de dirigentes e os que [...] serão preparados para o mundo do trabalho em 
cursos específicos de formação profissional, na rede pública ou privada” 
(KUENZER, 2002, p.43), ou seja, a dualidade estrutural do ensino, gerou a 

3  O Documento Base do PROEJA teve a participação de representantes das Escolas e Centros Fede-
rais de Educação Profissional Tecnológica, do Fórum Nacional de EJA e da universidade brasileira. 
O documento discute, entre outros aspectos, princípios e concepções que fundamentam o Pro-
grama e formas de organização para um currículo integrado em harmonia com os pressupostos 
da EJA.
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separação entre a educação das camadas privilegiadas e a educação das 
camadas subalternas.

Em contraposição a essa dualidade, a proposta do PROEJA, requer uma 
integração curricular em que o estudante tenha o acesso aos conhecimen-
tos científicos sistematizados, no sentido da politecnia. Entendendo-a, como 
“domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracteri-
zam o processo de trabalho moderno”, (SAVIANI, 2003, p. 140).

Nessa perspectiva, Ciavatta, (2012) revela que é necessário garantir ao 
adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação 
completa para a leitura do mundo e para atuação como cidadão perten-
cente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Portanto, é 
preciso oferecer uma formação que enseje uma compreensão das relações 
sociais existentes na sociedade.

Com este ideário, várias instituições e redes de ensino, implantaram o 
PROEJA, adotando os princípios e as concepções, direcionadas pelo docu-
mento base, e respaldadas no pensamento de diversos autores que discutem 
a temática da integração da EM a EPT, na perspectiva da formação integral, 
conforme corrobora Moura:

[...] EM integrado à EP [...] partem de uma base unitária consti-
tuída pela concepção de formação humana integral baseada na 
integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, tendo 
como princípios fundamentais: homens e mulheres como seres 
histórico-sociais; trabalho como princípio educativo; a realidade 
concreta como uma totalidade. (MOURA, 2010, p.883):

Estes são os objetivos e princípios declarados e almejados por todas as 
instituições que ofertaram e/ou ofertam o Programa como forma de garan-
tir ao público da EJA o direito de uma educação integral. Porém, na sua 
trajetória, muitos desafios têm tornado sua implantação complexa e suas 
implicações concorrem para um cenário difícil, tanto no âmbito da gestão, 
quando nos aspectos curriculares. Daí a importância de conhecer o con-
texto de implantação narradas nas teses e dissertações, visto que a análise 
da produção do conhecimento referente ao objeto PROEJA, possibilita a 
construção de novas ideias e de novas produções.

Imersos neste contexto interessa-nos verificar como o PROEJA tem se 
tornado objeto de estudo em pesquisas de mestrado e doutorado no Brasil.
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Caminhos da pesquisa

Iniciamos a pesquisa online no portal catalogodeteses.capes.gov.br 
utilizando como descritor, o comando “Implantação, PROEJA”. A dinâmica 
metodológica utilizada para esta pesquisa foi a de utilizar filtros que condu-
zissem às produções, do tipo stricto sensu acadêmico relacionadas a grande 
área de conhecimento: Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas; na 
área de conhecimento: educação e educação de adultos; com concentração 
em educação, educação brasileira e educação profissional; nos Programas 
relacionados à Educação, no período compreendido de 2007 e 2018, e por 
último, fazendo um recorte nas IES, localizadas na região Nordeste do Brasil.

Os resultados obtidos neste percurso apresentaram 38.498 (trinta e oito 
mil, quatrocentos e noventa e oito) produções. Destas escolhemos o tipo 
stricto sensu acadêmico, passando a obter o resultado de 31.652 produ-
ções, sendo 24.866 dissertações e 6.786 teses.

De acordo com o objeto a ser pesquisado, delimitamos como início da 
pesquisa o ano de 2007, considerando que em 2006, o Decreto nº 5.840, que 
estimula e amplia a implantação do PROEJA em todas as redes de ensino, 
foi publicado. Assim, procuramos as produções desenvolvidas dos anos de 
2007 a 2018, chegando a encontrar 21.412; conforme Tabela 1.

Tabela 1: Tabela com as produções de acordo com o ano de publicação

Ano Quantidade Porcentagem Ano Quantidade Porcentagem

2007 1.340 6,25% 2013 1.938 9,05%

2008 1.476 6,89% 2014 2004 9,35%

2009 1.546 7,22% 2015 1.949 9,10%

2010 1.535 7,16% 2016 2.034 9,49%

2011 1.748 8,16% 2017 2036 9,50%

2012 1.774 8,28% 2018 1.990 9,29%

Fonte: elaboração da autora

Posteriormente, filtramos pela grande área de conhecimento, selecio-
nando as produções pertencentes as Ciências Humanas (5.052) e as Ciências 
Sociais (3.502), alcançando 8.554 produções. Como área do conhecimento, 
escolhemos: educação (2.631), educação de adultos e ensino profissiona-
lizante (45), chegando ao denominador de 2.703 produções. Como área de 
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avalição, optou-se por educação e como área de concentração, também o 
campo da educação.

Mantivemos a pesquisa em todos os programas de pós-graduação 
apresentados no portal, denominados de Educação, passando para um 
total de 1.020 dissertações e teses. Por ainda ter um número alto para aná-
lise, fizemos um recorte por região do país, escolhendo a Região Nordeste, 
por considerar que o contexto de implantação, as características geoeco-
nômicas e as características do perfil dos estudantes, serem similares, às 
condições do Rio Grande do Norte, estado onde essa pesquisa foi realizada.

Desse modo, chegamos a um total de 147 produções com os descritores 
“Implantação, PROEJA”, sendo 106 dissertações e 41 teses. A partir deste 
total criamos cinco categorias temáticas, agrupando-as por semelhanças e 
afinidades com o conteúdo das publicações visando identificar as que abor-
dam o processo de implantação do PROEJA.

Para isto levamos em consideração o objeto declarado nos títulos e em 
casos de dúvidas, verificamos diretamente o teor das produções. A elabora-
ção das categorias levou em consideração um conjunto de características de 
conteúdo que lhe definem, ficando assim representadas, conforme Quadro 
1.

Quadro 1: Categorias elaboradas por características de conteúdo

CATEGORIAS CARACTERÍSTICAS PRODUÇÕES

Processos de Implantação Diz respeito aos processos de implantação do PROEJA. 3

Currículo no PROEJA Engloba as produções que versão sobre o currículo, e 
as de experiências da práxis; bem como seus desafios. 20

Formação de professores do
PROEJA

Trazem a problemática da formação docente para o 
PROEJA, assim como dos desafios diários enfrentados 
pelos professores. 

4

Evasão e permanência Envolve questões relativas as causas e consequências 
da evasão e permanência. 8

Outros Envolve outras Políticas e programas do contexto 
educacional. 112

Fonte: Elaboração da autora

De acordo com o Quadro 1 encontramos apenas 3 produções com rela-
ção direta com o foco da pesquisa, sendo a maior parte das produções (112) 
encaixadas na categoria outros, uma vez que o descritor implantação trouxe 
uma variedade de programas e políticas no âmbito educacional, tais como: 
PRONATEC, Mulheres Mil, Escola Ativa, entre outros, que não possuem rela-
ção direta com o PROEJA.
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A partir destas categorias e diante dos resultados alcançados partimos 
para a terceira parte deste estudo, qual seja a análise das produções.

Resultados: análise e discussão

As três produções que versam diretamente sobre a implantação do 
PROEJA desenvolvidas no Nordeste do Brasil são apresentadas no Quadro 
2.

Quadro 2: Ressonâncias acadêmicas no Nordeste do Brasil sobre a Implantação do 
PROEJA

Tipo ANO IES Título Autor

Tese 2013 UFCE
Análise do PROEJA no IFCE - Campus 
Fortaleza: possibilidades e dificuldades da 
institucionalização.

Raimundo Jose de Paula
Albuquerque

Dissertação 2015 IFRN
O PROEJA como inquilino: impactos preliminares 
do processo de implementação do programa no 
IF sertão PE campus Petrolina.

AntônioMarcosda
Conceicão Uchoa

Dissertação 2017 UFPE
Implantação e Implementação do PROEJA: uma 
análise a partir do acesso e da permanência de 
estudantes no curso técnico em edificações

Paulo Garcez Leaes

Fonte: elaboração da autora

Adentrando nas produções, a fim de verificar seu conteúdo observamos 
que a tese de Raimundo Jose de Paula Albuquerque, da Universidade Federal 
do Ceará, e a dissertação Antônio Marcos da Conceição Uchoa, do IFRN, 
trazem elementos convergentes com relação a implantação do PROEJA. 
Essas produções trazem subsídios teóricos para reflexão e construção de 
novas obras científicas, uma vez que, os autores expõem o contexto de 
implantação do Programa, apresentam os resultados de suas pesquisas e 
trazem argumentos de autoridade de autores brasileiros que versam sobre 
a temática.

Já a dissertação de Paulo Garcez Leaes do IFPE, apesar de abordar 
sobre o contexto de implantação do PROEJA no IFPE, não explicita detalhes, 
outrossim faz uma contextualização do perfil social da turma do PROEJA 
no curso de Edificações, relatando algumas dificuldades e estabelecendo 
relações com os princípios orientadores das ações e práticas relativas à 
implantação e implementação do Programa.
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Usamos a seguir trechos das produções para explicitar o contexto de 
implantação do PROEJA em duas das instituições pesquisadas: UFCE e IF 
Sertão PE campus Petrolina, elencando dois aspectos evidenciados: o con-
texto de implantação e a formação dos professores para atuar no PROEJA.

Para Albuquerque (2013) e Uchoa (2015) a implantação ocorreu de forma 
aligeirada, sem a devida compreensão da essência do Programa e de sua 
devida preparação, na esfera administrativa e pedagógica, o que gerou 
várias implicações para as instituições ofertantes e para os resultados do 
Programa.

Albuquerque em sua tese apresenta trechos de sua pesquisa sobre a 
implantação do PROEJA no IFEC, revelando que:

O PROEJA surge no CEFET de maneira impositiva e sua implanta-
ção ocorreu de forma aligeirada [...] O PROEJA foi feito a “toque de 
caixa” para atender a uma decisão da SETEC-MEC [...] foi implan-
tado o PROEJA no IFCE, com prazo para iniciar os cursos sem 
que se tenham tomadas as providências para que esse início 
ocorresse de maneira adequada. (ALBUQUERQUE, 2013, p.101)

Uchoa em sua dissertação afirma que a constituição do PROEJA no IF 
SERTÃO PE, deve-se à forma como este mesmo Programa chegou e foi 
implantado, de forma aligeirada e impositiva. Segundo Uchoa :

Tentou-se, de maneira muito rápida, iniciar e construir processos 
que, pela ausência das devidas ponderações, geraram conse-
quências desastrosas como, altos e rápidos índices de evasão, 
falta de professores e conflitos gerados pela resistência dos pro-
fessores em trabalhar com o Programa. (UCHOA, 2015, p.94)

Outra ressonância relevante no contexto de implantação do PROEJA, foi 
a formação de professores para o PROEJA. Sobre isto, Albuquerque, do IFCE, 
relata que inicialmente houve uma certa preocupação quanto à escolha de 
professores com uma “maior sensibilidade para lidar com esses alunos, 
salvo algumas exceções, a falta de preparo para atender as especificidades 
desses alunos gerou uma grande rotatividade dos professores no Proeja” 
Albuquerque (2013, p.102). O autor ainda aponta como fator crucial para a 
fragilidade dos professores em trabalhar no PROEJA como sendo,
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a diferença do nível de instrução entre os alunos com quem os 
professores estavam acostumados a trabalhar e os alunos do 
Proeja, associado ao desconhecimento dos professores sobre 
as peculiaridades desse processo formativo, gerou comparações 
e provocaram comentários discriminatórios e pouco educativos 
referentes a esses alunos (ALBUQUERQUE, 2012, p.102).

Na mesma direção Uchoa (2015) assinala que algumas questões são 
específicas da modalidade PROEJA, pois constatam-se que alguns profes-
sores ainda não se adaptaram às peculiaridades desse público que apresenta 
perfil diferente do aluno do Ensino Médio Integrado e alunos do subsequente 
devido ao tempo de afastamento escolar, dentre outras características.

Na mesma referência o autor revela que as dificuldades de implanta-
ção passam pela dificuldade de encontrar servidores que se dispusessem 
a coordenar o PROEJA, assim como, pela dificuldade de ofertar formação 
inicial e continuada para os docentes integrantes do Programa:

já que os professores das áreas técnicas não possuíam formação 
pedagógica ou específica para o atendimento na EJA, tampouco 
os docentes das áreas propedêuticas no reconhecimento do 
público da EJA. Isso conferiu tanto aos docentes quanto aos ges-
tores do Campus Petrolina, segundo Uchoa (2011) a percepção 
de que o PROEJA seria um curso técnico profissionalizante cujo 
apêndice era o Ensino Médio, sendo que este último deveria servir 
ao primeiro. (UCHOA, 2015, p. 100).

Tal pensamento reflete as fragilidades no processo formativo dos pro-
fessores que na sua maioria não se sentem preparados para atuar na EJA, 
uma vez que o público possui especificidades e requer maior sensibilidade 
e a busca permanente de estratégias de ensino para atingir os objetivos do 
Programa.

Outrossim, nas produções estudadas, percebemos que estes dois 
aspectos foram evidenciados: o contexto de implantação e a formação de 
professores para o PROEJA. Sendo assim, foram determinantes para a efe-
tivação do processo de implantação. Ratificando este pensamento, Uchoa 
(2015) afirma que a continuidade e consolidação do PROEJA impuseram 
limites à sua implantação, resultando em ações negativas que se replicaram 
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no trabalho e nas práticas pedagógicas daqueles que compõe a Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica para lidar com jovem e adulto.

Assim concluímos que os processos de implantação do PROEJA foram 
marcados por “polêmicas e conflitos, evidenciando-se a necessidade de 
uma imediata discussão sobre as concepções, princípios e fundamentos 
da modalidade EJA e de sua integração à EP, notadamente na rede federal, 
locus inicial de implantação do PROEJA”. (MOURA, 2013, p. 155). Tudo isso 
pode ser compreendido como ressonâncias do programa quando da produ-
ção acadêmica sobre sua implantação.

Considerações finais

O PROEJA vem sendo uma temática recorrente na área da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
promovendo a integração dessas na Educação Básica, apresentada nas 
produções acadêmicas de dissertações e teses em diversas instituições em 
todo território nacional.

A análise das produções acadêmicas referentes ao processo de implan-
tação PROEJA, no período de 2007 a 2018, mostrou que as ressonâncias 
que se apresentam nos resultados das pesquisas passam pelas fragilidades 
no processo formativo dos professores, pelas especificidades do público da 
EJA que requerem dos professores sensibilidade e estratégias para além da 
formação docente inicial e continuada.

Concluímos que a produção efetiva sobre o processo de implantação do 
PROEJA é incipiente se considerarmos a quantidade de produção encon-
trada sobre outros aspectos do programa.
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A ESCOLHA DE DIRETORES NA REDE ESTADUAL DO 
PIAUÍ NO CONTEXTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E 

PARTICIPATIVA
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Resumo: O presente artigo trata sobre gestão democrática, participação e 
escolha de diretores, a partir da seguinte problemática: de que forma a rede 
estadual do Piauí regulamenta o processo de escolha de diretores das esco-
las? Com isso, objetivou-se analisar as regulamentações do estado do Piauí 
sobre o processo de escolha de diretores no contexto da gestão democrática 
e participativa nas escolas públicas e, de maneira mais específica, procu-
rou-se identificar os mecanismos utilizados pela SEDUC-PI para nortear o 
processo de escolha do cargo de diretor. Em busca de atingir tal objetivo, 
optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico e 
documental. Na pesquisa bibliográfica abordou-se categorias como gestão 
democrática e participação, além da constituição dos processos de esco-
lha de diretores. Na pesquisa documental, analisou-se, especificamente, o 
Plano Estadual de Educação do Estado do Piauí (PEE-PI) 2015-2025, a Lei 
Complementar n° 71 de 2006 e os decretos no 13.867/2009 e no 16.902/2016, 
que normatizam a gestão democrática e o processo de escolha de diretores 
na rede estadual de ensino piauiense. Como resultados, pode-se apontar 
que a escolha do diretor escolar deve ser um momento que proporcione à 
comunidade da escola a oportunidade de compreender melhor a realidade 
educacional, todavia as normatizações da rede estadual do Piauí trazem 
incoerências que limitam a participação da comunidade escolar nesse 
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processo, como a exclusão de escolas no processo de eleição de diretores e 
a impossibilidade de consulta pública em determinadas ocasiões.
Palavras-chaves: gestão democrática, participação, escolha de diretores.
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Introdução

O regime democrático brasileiro, no qual vivemos hoje, renasce em 
janeiro de 1985, com a abertura democrática através da eleição indi-
reta de Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, consolidando-se com 

a promulgação da Constituição Federal, em 1988. O Brasil tem sua história 
marcada por governos que por vezes impediam seu povo de desempenhar 
sua cidadania participativa de forma crítica, e esse quadro vem mudando 
em nossa sociedade e também dentro das escolas (LEAL, 2007).

Passados pouco mais de trinta anos da redemocratização no nosso país, 
seguimos construindo e aperfeiçoando nossos mecanismos de representa-
tividade e participação. Isso porque, ao longo das últimas décadas, temos 
enfrentado percalços no caminho de desenvolvimento da democracia bra-
sileira, no sentido da participação do cidadão para além do ato de votar, que 
supõe ação e consciência política dos seus direitos e deveres, abrindo cami-
nho para novas conquistas sociais.

Diante disso, verificamos como a democracia está intrinsecamente 
ligada ao ato de participar com vias à conquista de direitos e como esta 
ligação reverbera diretamente na qualidade de nossa democracia, prin-
cipalmente quando levamos em conta o caráter de cidadania e o ato de 
conquista necessário para a efetividade dos processos democráticos em 
uma sociedade.

No entanto, é possível registrar um baixo exercício de cidadania no nosso 
país, pois a história brasileira não é democrática. A esse respeito, é impor-
tante rememorarmos que, na nossa história, as manifestações populares 
vêm sendo coibidas de diversas formas, negando direitos sociais à classe 
trabalhadora, em especial o direito a educação de qualidade (LUDWING, 
2009).

O período mais longo de nossa democracia se estende de 1985 aos 
dias atuais. Nosso país toma ares de democracia pós regimes autoritá-
rios e, desde a sua recente redemocratização, já enfrentou dois processos 
de impedimento, em 1992 e 2016, dos presidentes Collor de Mello e Dilma 
Rousseff, respectivamente. Isso, por si só, já demonstra como a democracia 
brasileira vem trilhando um caminho tortuoso na sua construção.

Para Ludwing (2009, p. 2), “o apreço pelo autoritarismo sempre foi 
pela burguesia nacional, a grande responsável pela permanência de práti-
cas antidemocráticas no decorrer do tempo”. Isso se dá como reflexo das 
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desigualdades sociais e econômicas no nosso país uma vez que muitos 
indivíduos, mesmo com sua cidadania garantida, permanecem excluídos do 
seu exercício efetivo, especialmente em países com alto nível de desigual-
dade socioeconômica.

Apesar das transformações sociais nos anos 1980 e 1990 serem alicer-
çadas pelos princípios democráticos e conquistas de direitos sócio-políticos, 
o Brasil ainda caminha para a concretização de sua democracia moderna, 
embora incipiente e com suas fragilidades (LUDWING, 2009). Para tanto, o 
Estado precisa garantir que a democracia permeie as instituições sociais 
vigentes, garantindo que todos os campos da sociedade se comprometam 
com a construção de um projeto social democrático para o pleno desenvol-
vimento da cidadania brasileira.

Dentro desse contexto, a gestão democrática do trabalho educativo é 
um aspecto relevante a ser discutido a partir da conjuntura social e política 
na qual a escola se insere na redemocratização do país. Assim, podemos 
refletir sobre o caráter das políticas e reformas educacionais e como elas 
se apresentam no cotidiano escolar da gestão democrática dos processos 
educativos a partir da Constituição Federal de 1988.

Considerando esse contexto, o presente trabalho se debruça sobre a 
gestão democrática, a participação e a escolha de diretores. De modo mais 
específico, essa pesquisa é fruto de um esforço de compreensão de ques-
tões da gestão educacional democrática e participativa na rede estadual do 
Piauí, no âmbito das políticas públicas, partindo de uma questão central: de 
que forma o estado do Piauí regulamenta o processo de escolha de diretores 
nas escolas?

Com isso, esta pesquisa teve como objetivo analisar as regulamentações 
da rede estadual do Piauí sobre o processo de escolha de diretores no con-
texto da gestão democrática e participativa nas escolas públicas. Tal objetivo 
de pesquisa surge a partir das discussões no âmbito do Grupo de Pesquisa 
sobre Políticas Educacionais e Docência no Estado do Piauí (GPED-PI) que 
oportunizou estudos e análises sobre tais temáticas. Dessa maneira, o tra-
balho aqui desenvolvido insere-se num contexto de discussões que já vem 
sendo feitas por diferentes autores no Brasil e no Piauí.

Paro (1995), por exemplo, considera que há uma concepção tradicional 
de que o diretor é alguém para se temer por ser a última instância discipli-
nar validada pela velha ameaça da visita à sala do diretor, pois há a visão de 
que seja o responsável último pela escola, representando o próprio Estado. 
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Nesse sentido, o poder do diretor é externo, provém do Estado, construindo 
um quadro de contradições entre o diretor trabalhador que é o mesmo dire-
tor representante do Estado, o que possibilita e perpetua a cultura do medo 
à direção (PARO, 1995).

Esse contexto encontra explicação na construção social e histórica do 
cargo de diretor e de suas funções no ambiente escolar. Isso porque o cargo 
de diretor, sempre constante no cotidiano da escola atual, teve seu surgi-
mento com a implementação da política pública educacional dos Grupos 
Escolares, em 1910 (VIDAL, 2006). Essa reforma educacional propunha uma 
divisão do trabalho na escola para uma melhor organização administra-
tiva, visando a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, o que de 
certa maneira proporcionou a centralidade do poder no diretor e seu caráter 
administrativo.

Desde então, o papel do diretor assumiu várias facetas, mas a partir do 
final da década de 1980, com o Brasil imerso em discussões sobre democra-
cia, os olhares de estudiosos e da comunidade escolar em geral voltam-se 
para a escola, questionando o acesso a mesma e sua respectiva democra-
tização. Então, na Constituição de 1988, o princípio da gestão democrática 
representava de forma inédita o postulado básico para as demais orien-
tações legais sobre a gestão escolar, garantindo a gestão democrática do 
ensino público (BRASIL, 1988). Posteriormente, o mesmo princípio é rea-
firmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, 
Lei nº 9.394/96, o que implicou diretamente em mudanças na percepção da 
figura e função do diretor.

Com isso, o ofício de diretor acentuou-se como mecanismo estratégico 
de democracia e participação no ensino, e tal profissional deve ser pensado 
não mais como um agente administrador dos espaços educativos sistemati-
zados, mas sim como gestor dos processos administrativos e pedagógicos, 
se fazendo ponte de acesso entre a própria escola e a comunidade onde a 
mesma está inserida. Para além do caráter de chefia imponente e adminis-
trativo atribuído ao longo dos tempos, a função de diretor adquire relevância 
nas dinâmicas democráticas da escola pública.

Dessa maneira, a necessidade de se discutir os processos que constituem 
o provimento do cargo de diretor e a respectiva participação da comunidade 
escolar nessa dinâmica ganha, cada vez mais, espaço nas discussões sobre 
o projeto educacional no país, compreendendo a materialidade da partici-
pação da comunidade através dos mecanismos institucionais da gestão 
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educacional do Estado, sem secundarizar os demais mecanismos de par-
ticipação das escolas públicas – conselhos, grêmios, associação de pais e 
mestres. Assim, partimos da compreensão de que a gestão democrática da 
escola não depende unicamente do diretor, contudo ele tem função estraté-
gica para sua concretização.

Destarte, desvelar o arranjo da participação da comunidade escolar na 
escolha do profissional docente que exercerá a função de diretor, nos indicará 
aspectos importantes da gestão democrática. Por conseguinte, relacionar a 
natureza dos aspectos normativos, levando em conta o fato de a escola ser 
um espaço de construção da sociedade, com as ações implementadas nos 
próprios processos de provimento de diretores, nos permitirá perceber seus 
possíveis revérberos.

Metodologia

A metodologia adotada nesta pesquisa busca analisar, no contexto 
macropolítico educacional, os mecanismos utilizados pelo estado do Piauí 
na regulamentação da gestão democrática no que diz respeito ao provimento 
do cargo de diretor, com vistas a compreender as possíveis dinâmicas resul-
tantes da aplicabilidade de tais mecanismos ao quadro micro-político das 
escolas e a sua gestão democrática.

Dessa forma, a pesquisa aqui desenvolvida buscou respostas ao ques-
tionamento proposto de forma interpretativa, pois a metodologia adotada foi 
a qualitativa (MINAYO, 2001), voltando um olhar questionador para além do 
que o objeto pesquisado apresenta. Essa interpretação recaiu sobre os pro-
cessos normativos que o estado do Piauí coloca às suas escolas públicas 
sobre a manutenção da gestão democrática, em especial sobre o processo 
de provimento do cargo de diretor.

A partir da pesquisa bibliográfica, analisamos os mecanismos desse pro-
cesso e suas contribuições para a gestão democrática das escolas públicas. 
Com isso, partimos de uma pesquisa documental, buscando entender o 
regimento do provimento do cargo de diretor, e de que forma a comunidade 
escolar participa. Desse modo, analisamos diretrizes, decretos e normaliza-
ções vigentes que sistematizam o processo de escolha de diretores, como: 
o Plano Estadual de Educação do Estado do Piauí (PEE-PI) 2015-2025, a Lei 
Complementar nº 71 de 2006 e os decretos n° 13.867 de 2009 e nº 16.902 
de 2016.
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Assim, levando em conta o ambiente de pesquisa, a abordagem teórica, 
as técnicas de coleta e análises dos dados obtidos, esta pesquisa se enqua-
dra nas modalidades bibliográfica e documental, segundo Gil (2010).

A etapa de análise das informações pautou-se na análise de conteúdo 
(BARDIN, 1977), pois as informações passaram por uma pré-análise, explo-
ração do material, organização, interpretação e inferências nos resultados 
encontrados.

Gestão democrática na rede estadual de ensino do Piauí

É importante analisarmos inicialmente o PEE-PI 2015-2025, mesmo não 
obedecendo a ordem cronológica das regulamentações aqui analisadas, 
pois como documento norteador da política educacional no Piauí, ele evi-
dencia as intenções e objetivos almejados quanto à gestão democrática, 
e seu alinhamento com as demais normatizações ainda em vigor no Piauí.

A Lei no 6.733, publicada em 21 de dezembro de 2015 no Diário Oficial do 
Estado do Piauí aprovou o Plano Estadual de Educação do Estado do Piauí 
(PEE-PI) 2015-2025,

estabelecendo diretrizes, metas e estratégias em conformidade com o 
Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. No PEE-PI 2015-2025, a 
implementação da gestão democrática é pontuada da seguinte forma:

Art. 9º O Estado do Piauí e seus Municípios deverão aprovar leis 
específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a 
gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbi-
tos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contados da publicação 
desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já 
adotada com essa finalidade. (PIAUÍ, 2015, n.p).

O artigo supracitado não concede maiores orientações para as futuras 
formulações legais que deverão amparar a gestão democrática das escolas 
públicas dos sistemas de ensino da rede estadual piauiense. Assim como 
ocorre na Constituição Federal de 1988 e na LDB 9394/96, cada rede de 
ensino deverá disciplinar sua gestão democrática, em um movimento de 
descentralização da educação.

Ao considerar que “os sistemas e as políticas educacionais introduzem 
estratégias como descentralização, autonomia das escolas, reorganização 
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curricular, novas formas de gestão e direção das escolas, novas tarefas e 
responsabilidades do professorado” (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2009, 
p. 35), foi necessário desvelarmos como as normatizações piauienses fun-
damentam a conjuntura educacional vigente. Nesse caso, é importante 
considerar que “os documentos, diretrizes e normas assumem o tom peda-
gógico: que o exercício da gestão democrática nas escolas seja um exemplo 
e um aprendizado da democracia consciente, do diálogo, da cooperação 
cidadã” (ARROYO, 2008, p. 45).

Na Meta 19 do PEE-PI 2015-2025 disserta diretamente sobre as condi-
ções para a efetivação da gestão democrática nos sistemas de ensino do 
Piauí com a seguinte redação:

Assegurar, no prazo de 01 (um) ano, condições para a efetiva-
ção da gestão democrática da educação associada à consulta 
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 
prevendo recursos da União e apoio técnico da União, Estados e 
municípios. (PIAUÍ, 2015, n.p).

Nessa meta, o prazo de um ano é estabelecido para que a gestão demo-
crática da educação seja implementada nas escolas estaduais e municipais, 
salientando a necessidade de associação de consulta pública à comunidade 
escolar.

Anteriormente, a Lei Complementar no 71/2006 que dispõe sobre o 
Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Trabalhadores em 
Educação Básica do Estado do Piauí e dá outras providências, ainda em 
vigência, já traz as primeiras normativas sobre a gestão democrática da 
escola pública piauiense (PIAUÍ, 2006). Desde então, além do PEE-PI 2015-
2025, quatro regulamentações estaduais regem a gestão democrática no 
Piauí, conforme mostra o Quadro I.
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Quadro I – Regulamentações da Gestão democrática no Estado do Piauí 2006-2016

Regulamentação Descrição

Decreto nº 13.868/09
Regulamenta o Art. 119º da Lei Complementar n. 71 de 26 de Julho de 
2006, disciplinando o processo de escolha de diretores das escolas da Rede 
Pública Estadual de Ensino no Piauí e dá outras providências.

Instrução Normativa nº 01/11 Não encontrada

Decreto nº 15.390/13
Disciplina o processo de eleição de diretores da rede Estadual de Ensino, de 
conformidade com o Art. 119º , da Lei Complementar nº 71 de 26 de Julho de 
2006 e dá outras providências.

Decreto nº 15.409/13

Altera o Decreto nº 15.390, de 09 de outubro de 2013, que “Disciplina o 
processo de eleição de Diretores de Escolas da Rede Estadual de Ensino, de 
conformidade com o artigo 119, da Lei Complementar nº 71, de 26 de Julho 
de 2006, e dá outras providências”.

Decreto nº 16.902/16
Dispõe sobre a seleção interna para provimento dos cargos em comissão de 
direção e coordenação pedagógica das escolas da Rede Pública Estadual de 
Ensino, e dá outras providências.

Fonte: produção das autoras.

A primeira menção com relação à gestão democrática na Lei 
Complementar n° 71 é estabelecida quando se trata dos princípios funda-
mentais da valorização dos trabalhadores em Educação Básica do estado 
do Piauí. No Art. 6º essa lei diz que:

A valorização dos trabalhadores em educação básica é obje-
tivo permanente da política educacional a ser desenvolvida pelo 
Estado do Piauí e será assegurada através dos seguintes meca-
nismos: [...]
VII - gestão democrática do ensino público, na forma da Lei 
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da legislação do 
sistema estadual de ensino. (PIAUÍ, 2006, n.p).

Tal disposição regulamentar associa a valorização dos trabalhadores em 
educação com a gestão democrática, abordando não somente os docentes, 
mas os demais profissionais que constituem o quadro laboral da escola. 
Nas disposições finais do texto dessa Lei Complementar temos a seguinte 
redação, no Art. 119º: “fica garantida a gestão democrática do Sistema 
Estadual de Ensino através da eleição direta para a função de Diretor de 
Unidade Escolar da rede básica de ensino, na forma disciplinada em regula-
mento” (PIAUÍ, 2006, n.p).
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Nesse trecho, a legislação piauiense peca ao reduzir a garantia da ges-
tão democrática de suas escolas à eleição direta de diretores, todavia ainda 
abre o precedente de uma regulamentação que disciplina tal garantia. Dessa 
maneira, o Decreto no 13.867, de 30 de setembro do ano de 2009, vem regu-
lamentando o Art. 119º de Lei Complementar nº 71, de 26 de julho de 2006, 
disciplinando a gestão democrática nas escolas da Rede Pública Estadual 
de Ensino no Piauí, compreendendo-a como eixo norteador das políticas da 
escola, além de dar outras providências. Afirma-se:

Art. 1º A gestão democrática da Rede Pública Estadual de Ensino, 
princípio constitucional, será exercida pelo Núcleo Gestor da 
Escola com o auxílio e a fiscalização do Conselho Escolar, na 
forma do presente Decreto, observando os seguintes preceitos:
I - autonomia pedagógica;
- transparência nos mecanismos administrativos e financeiros;
III - respeito à organização dos segmentos da comunidade 
escolar;
IV - participação dos segmentos da comunidade escolar nos pro-
cessos decisórios e em órgãos consultivos;
V - participação e valorização dos profissionais da educação.
VI - garantia da descentralização do processo educacional. 
(PIAUÍ, 2009, n.p).

Nesse trecho são esclarecidos os preceitos da gestão democrática na 
rede estadual, garantindo a participação da comunidade escolar, bem como a 
descentralização dos processos educativos. Já sobre a escolha de diretores, 
o Decreto no 13.867/2009 afirma que “a autonomia da gestão das Unidades 
Escolares será assegurada da seguinte forma: I - escolha do Diretor pela 
comunidade escolar, conforme legislação específica” (PIAUÍ, 2009, n.p).

Neste sentido, analisamos, também, o Decreto nº 16.902/2016, pois esse 
documento disciplina a escolha de diretores na rede estadual de ensino. É 
importante destacar que não apenas o cargo de diretor é regimentado por 
esse Decreto, pois trata também do processo de provimento do cargo de 
coordenador pedagógico, todavia apenas a escolha do diretor ocorrer por 
meio de eleição secreta e direta.

Segundo o Decreto no 16.902/2016, no Art. 3º, o processo de escolha 
de diretores constará de duas etapas. A primeira ocorrerá através de uma 
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formação e certificação de caráter obrigatório e eliminatório e a segunda 
corresponde ao processo de eleição direta e de voto secreto. Há a seguinte 
disposição:

Art. 7º A primeira etapa obrigatória para todos os candidatos aos 
cargos de diretor e de coordenador pedagógico, encerra o pro-
cesso seletivo para os inscritos, exclusivamente, para o cargo de 
Coordenador Pedagógico e para as escolas que não tiverem mais 
de um candidato ao cargo de Diretor. (PIAUÍ, 2016, n.p).

Nesse disposto, já fica clara a impossibilidade da consulta pública quanto 
ao cargo de diretor se a escola não tiver mais de um profissional inscrito para 
participar do processo de provimento ao cargo. Logo, o art. 8º, parágrafo 
único do mesmo Decreto reafirma a condição explanada anteriormente da 
seguinte forma “só haverá eleição nas escolas em que haja pelo menos 02 
(dois) candidatos concorrendo ao cargo de Diretor, que integrem o Banco de 
Gestores Escolares” (PIAUÍ, 2016, n.p). Isso, por si só, já fragiliza o sistema 
participativo na escola, visto que a comunidade escolar não é chamada a 
escuta sobre quem será seu diretor. Na verdade, nessa situação, aquele que 
se inscrever como candidato único e obtiver aprovação na primeira etapa do 
processo estará escolhendo a escola que vai gerir, mas a escola, bem como 
sua comunidade escolar, será inertemente escolhida.

Sobre quem poderá votar no processo eletivo para a escolha do dire-
tor, o mesmo Decreto contempla toda a comunidade escolar, funcionários, 
professores efetivos e temporários, alunos e responsáveis, indicando que 
os alunos regularmente matriculados na escola, com frequência regular, 
os professores e os servidores, estão automaticamente cadastrados como 
eleitores (PIAUÍ, 2016). Todavia, constam os seguintes parágrafos:

§2º Os pais ou mães ou responsáveis por aluno deverão cadas-
trar-se como eleitores, no prazo previsto no Edital.
§4º Só haverá eleição nas escolas em que estiverem cadastra-
dos, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pais ou mães ou 
responsáveis por aluno menor de 16 (dezesseis) anos.

Como podemos notar, existe uma incoerência nos parágrafos. Apesar 
de o cadastro de alunos, professores e servidores existe a impossibilidade 
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de eleição caso menos de 50% dos cadastros não sejam realizados. Neste 
sentido, é importante destacarmos que não há nenhuma outra instrução 
normativa, dentro desse Decreto, que disponha mais claramente de que 
forma e com quais meios esse cadastro acontece.

No Art. 15º , há, também, a exclusão das unidades escolares com menos 
de 01 ano de funcionamento, escolas de tempo integral, centros estaduais 
de educação Profissional e Centros e Núcleos especializados (PIAUÍ, 2016). 
Não há disposição sobre o motivo de tal exclusão, muito menos qualquer 
instrução normativa de como o processo de escolha de diretores se dá em 
tais unidades de educação.

Libâneo (2004, p. 102) afirma que “um modelo de gestão democrático-
-participativa tem na autonomia um dos seus mais importantes princípios, 
implicando a livre escolha de objetivos e processos de trabalho e a constru-
ção conjunta do ambiente de trabalho”. Nesse sentido, consideramos que 
os aspectos pertinentes a participação da comunidade escolar no processo 
de escolha do diretor, elencados no Decreto no 16.902/16, não respeitam a 
autonomia das unidades escolares.

Dourado (2007, p. 925) complementa essa discussão, ratificando que:

A democratização dos processos de organização e gestão deve 
considerar as especificidades dos sistemas de ensino, bem 
como os graus progressivos de autonomia das unidades escola-
res a eles vinculados, e buscar a participação da sociedade civil 
organizada, especialmente o envolvimento de trabalhadores em 
educação, estudantes e pais.

Dessa maneira, ao longo deste artigo reconhecemos que o estado do 
Piauí regulamenta o processo de escolha de diretores em sua rede estadual, 
delimitando as escolas que podem participar, sem deixar claro os motivos, 
além de demonstrar certas incoerências no processo de cadastro da comu-
nidade escolar para o pleito. Até mesmo o processo de consulta públicaé 
desconsiderado em alguns casos, de acordo com a regulamentação.

Considerações finais

Sabemos que, apesar das situações adversas muitas vezes encontradas 
na realidade educacional, o constante enfrentamento dessas contradições 
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deve ser a base da atuação da gestão, sempre com foco na transformação 
do ensino e aprendizagem para uma formação cidadã. Dentro desse quadro, 
o papel do diretor escolar é sublinhado como um dos instrumentos estraté-
gicos para a gestão democrática escolar.

Nesse sentido, consideramos que a escolha do diretor de forma demo-
crática e participativa pela comunidade escolar, articulada aos demais 
mecanismos de participação, deve ser acolhida e implementada dentro 
das escolas públicas. Contudo, na Rede Pública Estadual de Educação do 
Piauí, consideramos que a escolha de diretores precisa definir melhor as 
normativas que orientam esse processo, incrementando uma dinâmica 
mais articulada com a realidade de nossas escolas e menos burocrática, 
inclusive proporcionando uma aproximação mais estreita com as princi-
pais demandas de pais e estudantes. O caráter burocrático que se impõe, 
normativamente observado no estado, exprime uma certa coercitividade de 
pensamentos de gestão limitados e verticalizados.

As contradições encontradas durante a leitura e análise nos textos nor-
mativos que regulamentam a gestão democrática da escola pública na rede 
estadual piauiense devem ser problematizadas e enfrentadas, pautando-se, 
sobretudo, em análises, pesquisas e estudos que desvele esse processo, 
assim como nas experiências vivenciadas pelos diferentes sujeitos na 
escola.

É importante ressaltar, ainda, que a maior percepção que este trabalho 
nos deixa é de que há muito a ser discutido e pesquisado. A escolha do dire-
tor escolar deve ser um momento que proporcione a comunidade da escola 
a oportunidade de compreender melhor a realidade educacional e do aluno, 
bem como aproximar gestores e professores, alunos e seus familiares, ana-
lisando as dificuldades que são encontradas nos processos educativos e 
também as formas pelas quais essas podem ser superadas. Portanto, apon-
tamos para a necessidade de uma redefinição dos critérios de escolha, por 
vias democráticas e participativas, dos gestores escolares, considerando-
se o efetivo envolvimento dos membros da comunidade escolar ao longo 
desse processo.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TRABALHO DOCENTE: 
DESAFIOS EM TEMPOS DE FLEXIBILIZAÇÃO NO 

MUNDO DO TRABALHO E PRECARIZAÇÃO LABORAL

Antônia de Fátima Rodrigues de Sousa1 | Márcia Gardênia Lustosa Pires2

Resumo: Este escrito tem como objetivo investigar a educação a distância 
(EAD) e o trabalho docente, em tempos de flexibilização e de precarização 
laboral, em um momento no qual as novas tecnologias são incorporadas 
como instrumento de mediação da relação professor-aluno. A justifica-
tiva em pesquisar a EaD e o trabalho docente, decorre pela necessidade de 
se debater os desafios enfrentados pelo tutor presencial, no momento de 
mudanças importantes nesse campo, que revelam um contexto de precari-
zação e desvalorização do trabalho docente. Nessa perspectiva, analisamos 
os desafios do tutor presencial da EaD, a partir de um estudo de caso rea-
lizado em um polo de educação desta modalidade de ensino, no município 
de Caucaia – CE. Este estudo se classifica, quanto aos objetivos, como do 
tipo exploratório e quanto aos procedimentos metodológicos da investi-
gação, adotamos a metodologia do estudo de caso, utilizando a pesquisa 
bibliográfica e documental, aliada a observação participante, com suporte 
nas experiências vivenciadas na função de tutora presencial. A EaD assume 
significativa relevância no cenário educativo brasileiro, apresentando novas 
nuances no que tange ao desempenho das funções laborais dos docentes 
nela inseridos, em face das mudanças nas relações trabalhistas no Brasil, 
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com desdobramentos que se espraiam para o âmbito educativo, revelando 
uma nova face da exploração do trabalho docente, por meio da incorpora-
ção das tecnologias. Os resultados deste estudo apresentam observações e 
dados importantes que revelam aspectos preocupantes quanto as “novas” 
relações que surgem como atribuições aos tutores presenciais e desafiam 
o campo da EaD.
Palavras chaves: Educação a Distância (EaD), tutor presencial, precarização 
laboral, trabalho docente.
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Introdução

Este escrito tem como objetivo investigar a educação a distância (EAD) e 
o trabalho docente, em tempos de flexibilização e de precarização labo-
ral, em um momento no qual as novas tecnologias são incorporadas 

como instrumento de mediação da relação professor-aluno.
A justificativa em pesquisar a EaD e o trabalho docente, decorre pela 

necessidade de se debater os desafios enfrentados pelo tutor presencial, no 
momento de mudanças importantes nesse campo, que revelam um con-
texto de precarização e desvalorização do trabalho docente.

fato que a sociedade do século XXI passa por transformações bruscas, 
ocasionadas por uma complexidade de mudanças oriundas de questões que 
remetem ao âmbito político, econômico, financeiro, cultural e social mais 
amplos. Com a inserção das novas tecnologias, que ganham cada vez mais 
espaço na vida em sociedade, tais mudanças são operadas com maior velo-
cidade e se espraiam para outras esferas, a exemplo do âmbito educativo.

A revolução tecnológica faz emergir uma nova fase da história das rela-
ções de produção. Consequentemente, no mundo do trabalho, o mercado 
passa a exigir conhecimentos diferenciados que atendam aos ditames das 
novas tecnologias introduzidas no cotidiano dos trabalhadores, deman-
dando, cada vez mais, pessoas qualificadas para atuarem em um mercado 
de trabalho metamorfoseado e heterogêneo (ANTUNES, 1995).

As mudanças advindas com a utilização das tecnologias interativas, 
onde a velocidade da informação, a competitividade, fizeram do tempo e 
do conhecimento mercadorias questão substituindo formas de trabalho 
tradicionais. A sociedade virtual transformou as relações de trabalho contri-
buindo com a precarização da mão de obra.

Diante do crescente avanço nos recursos tecnológicos e midiáticos, 
as práticas de ensino sofreram mudanças, demandando aos professores 
repensarem o seu fazer profissional, de forma a inovarem seus métodos de 
ensino, a partir da incorporação das novas tecnologias, no sentido de pos-
sibilitar uma melhora na mediação pedagógica e, consequentemente, em 
sua atuação em sala de aula, transformando sua ação docente em saberes 
docentes, postura imprescindível para o tutor presencial que se apresenta 
como aquele que auxilia e acompanha o aluno durante todo o curso, num 
constate fazer pedagógico mediado pelos saberes.
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Notadamente, os espaços educativos não escapam a tais mudanças e 
também sentem os impactos da interferência das novas tecnologias, neste 
importante campo de atuação humana.

Com a inserção das novas tecnologias no âmbito educativo, emergem 
novas formas de se empreender o processo de ensino e aprendizagem. 
Novas exigências estão postas aos profissionais da educação e o espaço 
escolar também se transforma. Nesse contexto, a Educação a Distância 
(EaD) constitui tema privilegiado neste escrito, para tratarmos da relação 
da educação com as novas tecnologias, em face das muitas implicações 
destas para um novo momento na educação.

O uso das novas tecnologias na educação, dentre tantas outras possibi-
lidades, é advogado por alguns educadores (ALVES, 2001; BELLONI, 2008) 
como mecanismo favorável a expansão do seu raio de alcance, uma vez que 
opera por meio da ampliação e oferta de cursos em diversos níveis: técnicos, 
bacharelados e licenciaturas. Estes cursos tiveram um crescimento consi-
derável em contexto recente, como indica o senso da educação superior de 
2017, ao informar que na modalidade EaD, 60,1% dos alunos buscam por 
cursos em bacharelado, 20,1% as licenciaturas e 19,1% procuram os cursos 
tecnológicos. (PORTAL G1, 2018).

Aspecto necessário e oportuno a este debate, consiste nas contratações 
de profissionais para esta modalidade, professores formadores, tutores a 
distância e presencial, coordenadores de polo, técnicos, assistentes, den-
tre outros. Privilegiamos para este debate a figura dos tutores presenciais, 
que exercem papel relevante no processo de ensino e aprendizagem nesta 
modalidade de ensino, posto que, diante dos novos desafios impostos a 
educação e ao mundo do trabalho, o papel exercido por estes profissionais, 
constitui elemento importante ao debate no campo das políticas públicas de 
educação.

A relevância deste estudo decorre em virtude da necessidade de refletir 
de forma mais detida e crítica sobre trabalho docente em tempos de preca-
rização laboral3 e de recrudescimento da legislação trabalhista. Atualmente, 

3 Sobre os ‘modelos’ adotados acerca do trabalho atualmente, Antunes diz que “Frente a todo este 
processo de contradições das relações econômicas e sociais, o universo das relações de trabalho 
no capitalismo vem progressivamente adquirindo múltiplas processualidades, as quais também 
não são novas mais duráveis e persistentes que são “a expansão do trabalho parcial, temporário, 
precário, subcontrato, ‘terceirizado’, que marca a sociedade dual no capitalismo [...]” (ANTUNES, 
2000, p.51).
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com a sanção da Lei 13.429, de 31 de março de 2017, que altera a Lei 6.019/74 
(dispõe sobre trabalho temporário) e da Lei Nº 13.467, de 13 de Julho de 
2017, nova lei trabalhista, que vem operando mudanças na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), percebemos a necessidade de investigar a pro-
fissão docente em suas especificidades, a partir de determinados contextos.

A educação de um modo geral, e em especial a modalidade a distância, 
tem sofrido com o contingenciamento dos recursos e ameaças da redu-
ção de investimentos, no contexto sócio-político dos últimos governos, no 
Brasil, em meio a grave crise política e econômica pela qual passa o país, 
aprofundando o já agravado quadro crítico do ensino, pesquisa e extensão 
da história brasileira.

Entendemos que, quanto menos investimentos são aplicados na edu-
cação, mais aumenta a possibilidade de cortes nos recursos materiais e 
humanos, provocando, possivelmente, desdobramentos futuros para a 
qualidade da educação ofertada, seja ela na modalidade presencial ou a 
distância, bem como impactos negativos para a docência, especialmente 
no fazer profissional de muitos dos que atuam na comunidade acadêmica, 
exercendo funções diversas, a exemplo dos tutores que emergem de forma 
inquietante no cenário educacional, ante os desafios postos a educação em 
tempos de crise do capital e “contrarreformas” (RAMOS e FRIGOTTO, 2017, 
p. 29).

Este escrito tem como objetivo investigar a educação a distância (EAD) 
e o trabalho docente, em tempos de flexibilização e de precarização laboral, 
buscando identificar os desafios do tutor presencial EAD, em tempos de fle-
xibilização no mundo do trabalho, bem como a precarização laboral, em um 
momento no qual as novas tecnologias são incorporadas como instrumento 
de mediação da relação professor-aluno.

É mister verificar as novas demandas impostas ao exercício da atividade 
laboral do tutor presencial da EaD, uma vez que sua prática pedagógica 
apresenta certas especificidades diante dos novos tempos, sendo também 
oportuno a identificação de como se dá a formação deste profissional, frente 
ao cenário de mudanças ocorridas na sociedade a partir do uso da novas 
tecnologias, uma vez que esta tem como marca indelével a exploração dos 
trabalhadores para extrair lucro.

A seguir apresentamos a metodologia do estudo, o marco teórico que 
fundamenta as análises deste escrito, os resultados e discussões e por fim, 
as considerações finais do estudo. 
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Metodologia

Nesta seção apresentamos o percurso metodológico da investigação, 
explicitando o caminho trilhado na consecução de nossa pesquisa. Assim, 
esclarecemos que este estudo, quanto aos objetivos, se classifica como 
do tipo exploratório e quanto aos procedimentos metodológicos da inves-
tigação, adotamos a metodologia do estudo de caso, utilizando a pesquisa 
bibliográfica e documental, aliada a observação participante, com suporte 
nas experiências vivenciadas na função de tutora presencial (GIL, 2008).

Este estudo teve como lócus um polo da EaD, localizado na cidade de 
Caucaia (CE), vinculado à Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parce-
ria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do 
Ceará, UECE e Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), 
com o objetivo de investigar a atuação dos tutores em face das mudanças 
ocorridas na função como: aumento da carga horária, alterações no exer-
cício da função (desvios), desvalorização profissional e condições laborais 
precarizadas.

Utilizamos como aporte bibliográfico descritivo os estudos de autores 
como, Antunes (2000), Mészáros (2005), Gil (2008), Belloni (2008), bem 
como autores que contribuem com publicações na Associação Brasileira 
de Educação a Distância (ABED), como Alves (2011), Santos (2009), Nunes 
(2009).

Desenvolvimento

A educação a distância, na compreensão de Belloni (2001, p. 32) é um 
dos “Sistemas Ensinantes” que tem contribuído de forma relevante com os 
sistemas regulares de educação, que não são suficientes para atender a 
demanda educacional qualitativa e quantitativa.

A modalidade a distância ao longo do seu processo histórico, vem assu-
mindo significativa relevância no cenário educativo brasileiro, uma vez que 
apresenta novas possibilidades de aprendizagem em um país, no qual os 
problemas educacionais4 apresentam déficits históricos. De acordo com 

4 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), revelou em pesquisa 
que mais da metade dos adultos (52%) com idade entre 25 e 64 anos não possuem o ensino médio 
completo e que apenas 17% dos jovens adultos com idade entre 24 e 34 anos atingem o ensino 
superior. (disponível em http://www. G1, acesso em: 11/09/18)
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Alves (2011, p. 90), “A educação a distância está crescendo vertiginosa-
mente, atendendo a todos os níveis de ensino. O acréscimo da demanda 
reforça a ideia de que é uma modalidade de ensino capaz de transformar o 
processo educacional no país”.

Autores como Nunes, (2011), Alves (2011) Belloni (2008), afirmam que 
nos últimos anos, o crescimento do ensino a distância é explicado por sua 
viabilidade financeira, redução de custos e praticidade pedagógica, como-
didade para estudar e desenvolver as atividades, como também para o 
conhecimento e a capacitação individual e por isso tem ocupado cada vez 
mais os espaços nas universidades.

A educação a distância tem atendido aos níveis do ensino médio com 
cursos técnicos profissionalizantes e superior sobretudo com os cursos de 
licenciaturas para a formação de professores. Entretanto, cumpre explicar 
que, o montante aplicado em políticas públicas para a educação verificadas 
ultimamente, caminham na contramão do que se pretende, especialmente 
após a aprovação da Emenda Constitucional 95, promulgada em 15 de 
dezembro de 2016, quando decretou o congelamento nos investimentos 
para a educação e serviços básicos por 20 anos, conforme o texto do artigo 
107, § 1º:

I- para o exercício de 2017, à despesa primária paga no exercício 
de 2016, incluídos os restos a pagar pagos e demais operações 
que afetam o resultado primário, corrigida em 7,2% (sete inteiros 
e dois décimos por cento); e 
II- para os exercícios posteriores, ao valor do limite referente ao 
exercício imediatamente anterior, corrigido pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice 
que vier a substituí-lo, para o período de doze meses encerrado 
em junho do exercício anterior a que se refere a lei orçamentária. 
(BRASIL, 2016)

O que se observa é um retrocesso nas política públicas com a aprovação 
da PCE 95, precarizando o trabalho e consequentemente o desenvolvimento 
do país, pois, não existe país desenvolvido sem educação, é assim em qual-
quer nação, reduzir investimentos é diminuir salário, as condições laborais 
dos profissionais e comprometer a qualidade do trabalho. Economizar nos 
investimentos é pôr em risco as conquistas alcançadas.
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Salientamos que a EaD se apresenta como uma alternativa real que se 
apropria dos recursos tecnológicos, sob o viés da lógica dominante, sendo 
utilizada pelas autoridades governamentais na ampliação e expansão da 
oferta do ensino, que não garante necessariamente a qualidade do ensino e 
nem tampouco a valorização dos educadores.

Em outras palavras, a educação é apropriada pelo capitalismo para cola-
borar com a perspectiva de educação pensada e executada no contexto 
societário vigente, e não, necessariamente, no sentido de formar sujeito 
críticos capazes de operarem uma transformação social. Para Mészáros, 
a tarefa do professor diante do cenário nacional, é a de protagonizar uma 
grande transformação social capaz de emancipar.

A nossa época de crise estrutural global do capital é também uma 
época histórica de transição de uma ordem social existente para 
outra, qualitativamente diferente. Essas são as duas característi-
cas fundamentais que definem o espaço histórico e social dentro 
do qual os grandes desafios para romper a lógica do capital, e ao 
mesmo tempo também para elaborar planos estratégicos para 
uma educação que vá além do capital, devem se juntar. Portanto, 
a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, a tarefa de uma 
transformação social, ampla e emancipadora (MÉSZÁROS, 2005, 
p. 76).

Verificamos que no cenário da EaD a profissão docente assume certas 
especificidades que merecem um olhar mais atento, quando exercida na fun-
ção das tutorias. Os Referenciais de Qualidade para Educação a Distância, 
destacam que:

O corpo de tutores desempenha papel de fundamental impor-
tância no processo educacional de cursos superiores a distância 
e compõem quadro diferenciado, no interior das instituições. O 
tutor deve ser compreendido como um dos sujeitos que participa 
ativamente da prática pedagógica. Suas atividades desenvolvi-
das a distância e/ou presencialmente devem contribuir para o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem 
e para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico. 
(MEC/SEED; 2007, p.21).
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Santos (2009), afirma que o tutor tem a função de se relacionar dire-
tamente com o aluno, auxiliar na compreensão e na aproximação dos 
conhecimentos, utilizar os meios para o ensino e acompanhar os conteúdos, 
inclusive daqueles que dizem respeito às novas tecnologias de informação 
e comunicação. No tocante a função do tutor presencial, que parece está 
assumindo em alguns casos, a função de tutor a distância, ministrando 
aulas, em virtude da exoneração de colegas, sob a alegação da redução do 
número de bolsas disponibilizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), gerando o acréscimo de responsa-
bilidades e trabalho, promovendo a desvalorização no campo profissional e 
financeiro.

O tutor presencial tem como lócus de trabalho o polo e sua função é 
mediar o processo de ensino e aprendizagem, contribuindo com os alunos 
na realização das atividades, seminários, eventos pedagógicos, nos encon-
tros presenciais, no contato com os professores e tutores a distância e 
auxiliando os no uso dos equipamentos de informática, dentre outras ati-
vidades. Vale ressaltar que, dentre as atribuições citadas, o tutor presencial 
desempenha um papel desafiador, que é o de buscar assegurar a perma-
nência dos alunos durante todo o período do curso (quatro anos), no sentido 
de tentar evitar a evasão, principalmente nos primeiros semestres.

No entanto, se faz oportuno e necessário aprofundar o debate no campo 
trabalho e educação, a partir das novas configurações tecidas com o incre-
mento das novas tecnologias no ambiente educacional, que impactam 
diretamente na profissão docente. Assim, na sequência deste escrito iremos 
apresentar os resultados e discussões deste estudo, a partir das análises 
feitas sobre a relação da EaD com a precarização laboral, com foco para a 
função do tutor.

Resultados e discussões

Os Resultados da presente pesquisa situam elementos da observação 
de campo e das vivências como tutora presencial no sistema EaD/UAB, no 
período situado entre os anos de 2016 à 2018. Nesse período foi possível 
acompanhar, por meio da observação participante, o trabalho dos tutores no 
polo da EaD, em caucaia (CE), quando foi verificamos, na prática, as mudan-
ças operadas na profissão docente, no que se refere a EaD, quando nas 
atribuições imputadas ao tutor presencial.
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Cumpre situar que em um universo de 12 tutores em exercício no polo 
pesquisado no ano 2016, época da realização deste estudo, identifica-
mos que todos possuíam pós-graduação em nível de especialização. No 
que tange às àreas de formação dos profissionais em nível de graduação, 
apenas dois possuíam formação em áreas diferenciadas do curso no qual 
atuavam. Os tutores são professores da rede pública regular de ensino, e 
receberam formação para a tutoria por meio de um cruso oferecido por suas 
instituições de origem.

Observamos, no entanto, que no decorrer do período pesquisado (2016-
2018), a função do tutor sofreu alterações que merecem ser analisadas 
amiúde, à luz da perspectiva de crítica ao modelo político educacional ado-
tado no Brasil em contexto societário recente, uma vez que, no exercício de 
suas funções, este profissional que antes tinha o atributo de exercer ape-
nas o papel de orientador no acompanhamento do desempenho dos alunos 
durante os encontros presenciais e no Ambiente Virtual (AVA), passou a 
absorver outras atividades que competiam a outros profissionais.

Se faz oportuno mencionar que, no polo pesquisado, trabalhamos com 
três universidades que ofertam cursos na modalidade semipresencial pela 
EAD, sendo elas: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual 
do Ceará (UECE) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE). Dentre estas instituições, cumpre esclarecer que as citadas 
mudanças, já vem sendo executadas desde o ano de 2016, por duas delas, 
em alguns cursos de licenciatura como: matemática, física e história.

Nesse contexto de mudanças, o tutor presencial passou a ministrar 
aulas nos encontros presenciais programados, assumindo também a cor-
reção de atividades, aplicação de provas, lançamento de notas no sistema, 
além de continuar desenvolvendo as atribuições anteriores. Ou seja, no atual 
modelo de exigências, denota-se que este profisisonal vem acumulando 
duas funções, a de tutor a distância e professor formador, o que pode ser 
identificado como acúmulo e desvio de função, caracterizando a nova face 
da exploração laboral dos profissionais docentes no contexto da EaD. Como 
afirma Antunes (2018, p. 170), “Hoje estamos diante de um novo vilipêndio 
em relação aos direitos do trabalho no país, cujo significado tem requintes 
comparáveis ao da escravidão.”

Para além do desvio de função, verificamos a precariedade salarial des-
tes profissionais da educação, cuja remuneração é recebida em forma de 
bolsas pagas pela CAPES, sendo de caráter temporário (a cada quatro anos) 
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e inferior a um salário mínimo, no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta 
e cinco reais), sem reajustes desde o ano de 2010, situação que denota a 
precarização da profissão docente.

No entender de Antunes (2018, p. 171), 

“além da redução salarial, redução de custos, burla de direitos, 
enfraquecimento da organização sindical e ruptura de seus laços 
de solidariedade, o projeto da terceirização total objetiva uma 
regressão, sem precedentes na históriamoderna do trabalho no 
Brasil, [...]”.

Ainda nessa seara, percebemos que instituições que possuem vários cur-
sos em um mesmo polo, promoveram corte de tutores, alegando ausência 
de verbas para o pagamento de bolsas, o que ocasionou, por seu turno um 
aumento da carga de trabalho dos profissinais da EaD, sem ganho adicio-
nal. Outro problema identificado reside na carga horária do tutor presencial 
que, pela especificidade de trabalhar com tecnologias interativas, isso acar-
reta a este profissional uma extenuante carga de trabalho, uma vez que a 
qualquer momento e em qualquer lugar, ele passa a ser solicitado em suas 
atribuições, gerando um aumento em sua jornada de trabalho, não sendo 
considerado o período necessário para descanso de sua prática laboral.

Sobre o processo de seleção pelo qual os tutores se submetem, exami-
namos que cada instituição elabora o edital, publica e executa de acordo 
com suas peculiaridades, porém de um modo geral seguem orientações da 
CAPES que administra e gere o finacimento para o pagamento das bolsas. 
Inferimos que a EAD especificamente, ao que parece, reúne condições que 
favorece a exploração e precarização do trabalho docente de uma forma 
muito grave e por se tratar de educação deveria ter melhores condições para 
esses trabalhadores, afinal são educadores e merecem respeito.

Foi possível perceber que na EaD, os salários, a quantidade de alunos 
atendidos por turma, a ausência de vínculo empregatício, a carga horária 
dedicada ao processo de ensino aprendizagem, denotam a realidade obser-
vada e vivida por tutores presenciais nos polos de apoio presencial. Essa 
realidade muitas vezes é ignorada por alguns desses trabalhadores que 
veem na EaD apenas um complemento salarial a renda mensal, embora 
dediquem bastante tempo do seu dia. É uma faceta do capitalismo que 
explora o trabalhador induzindo o a encarar a exploração como algo natural 
e necessário.
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Considerações finais

Este estudo revelou a necessidade de se fomentar um debate mais crítico 
e aprofundado sobre a função do tutor de EaD, especialmente no momento 
histórico emblemático no qual se verifica a restrição de investimentos para 
esta modalidade, expresso no contingenciamento de verbas e por conse-
quência, na redução de tutores por polos.

necessário ampliar o debate em uma perspectiva crítica, que faça frente 
a essa nova configuração de educação incorporada as novas tecnolo-
gias, mormente, quando subjugando a profissão docente aos ditames da 
máquina. Não se pode negar que, as novas tecnologias da

informação e comunicação, principalmente a internet, fomentaram pos-
sibilidades reais para que o sistema UAB promovesse educação a distância 
interativa, on-line, virtual.

Em meio ao agravamento da crise do capitalismo verifica-se a crescente 
legitimidade e importância dessa temática em meio as mudanças observa-
das na organização do ensino profissional, quando as consideradas “novas 
tendências” em educação, no contexto recente no Brasil.

Consideramos oportuno situar os desafios presentes no fazer cotidiano 
dos profissionais da educação em um momento no qual as novas tecnolo-
gias passam a ocupar, pelo menos em tese, os discursos dos que advogam 
em defesa da incursão dos mecanismos digitais na educação, como recurso 
crucial para tornar os processos de ensino e aprendizagem mais dinâmi-
cos e vinculados às demandas impostas aos sujeitos no século XXI, em um 
modelo de sociedade de mercado, ditado pela lógica do capital.

Assim, verificamos, a partir deste estudo que em meio a toda a falácia 
que advoga em defesa da crescente incorporação dos aparatos tecnológi-
cos na educação, é preciso cautela. O que se revela é que nesse cenário os 
professores são “convocados” a se adptarem às exigências desses novos 
tempos, em virtude da apropriação das novas tecnologias, que passam a 
ocupar os diversos âmbitos da vida em sociedade.

A EaD assume significativa relevância no cenário educativo brasileiro, 
apresentando novas nuances no que tange ao desempenho das funções 
laborais dos docentes nela inseridos, em face das mudanças nas relações 
trabalhistas no Brasil, com desdobramentos que se espraiam para o âmbito 
educativo, revelando uma nova face da exploração do trabalho docente, por 
meio da incorporação das tecnologias.
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Os resultados dos estudos, apresentam observações e dados impor-
tantes que revelam aspectos preocupantes quanto as “novas” relações que 
surgem como atribuições e desafiam os tutores presenciais.

A conformação desse novo cenário educativo reforça a necessidade 
urgente de uma reflexão mais detida e crítica sobre esses novos tempos. 
Mormente, se faz necessário desenvolver uma prática pedagógica que 
possa fazer frente a esses desafios, mas por uma outra via, que não a da 
lógica capitalista. Portanto, urge formar professores críticos, conscientes 
dessa nova realidade social e educativa, capazes de empreenderem uma 
crítica a esses novos ditames, aliada a uma propositura de caráter progres-
sista na educação.
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ANALISANDO A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE DOWN NA ESCOLA

Iana Paola Monte Freire1 | Fábia Geisa Amaral Silva2  
Francisco de Lima Araújo Filho3 | Maria de Fátima Bezerra4  

Karine Lima Verde Peixoto5

Resumo: O referido artigo tem por objetivo analisar a inclusão escolar dos 
portadores de necessidades educativas e em especial a síndrome de down, 
como uma proposta dominante na Educação Especial e na Educação em 
geral nas últimas décadas, direcionando programas, leis e políticas educa-
cionais e de reabilitação em vários países, incluindo-se o Brasil. Percebe-se 
que o trabalho relata a transformação na escola, principalmente no viés da 
Educação Especial e sua inclusão, defendendo a inserção de alunos com 
quaisquer necessidades no ensino regular, cabendo às escolas se adaptarem 
às características dos alunos, o que leva à ruptura com o modelo tradicional 
de ensino. Reside aqui o mérito e o início dos problemas. As instituições 
de Ensino Fundamental têm encontrado dificuldades na inclusão escolar, 
a começar pelo diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, terminando 
na pouca capacitação profissional para atender pedagógica e psicologica-
mente essa população. Os resultados apontam como as escolas podem 
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incluir as crianças com síndrome de down e ter apoio dos profissionais e da 
família na aprendizagem das crianças.
Palavras-chave: Inclusão, Aprendizagem, Educação.
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Introdução

Existe cada vez mais uma prática dos educadores para trabalhar com a 
Educação Inclusiva, mais especificamente a Síndrome de Down, haja 
vista que na concepção de inclusão escolar atual, os educadores estão 

no processo de qualificação para receber essas crianças.
Percebemos que atualmente o processo de inclusão está sendo um tema 

em evidência, no entanto, compreendemos que a inclusão leva a questio-
namentos que merecem um olhar especial e reflexivo, devendo centrar-se 
numa compreensão sobre o saber pedagógico e como ocorre o processo 
de ensino, numa perspectiva que se possa aprender de forma significativa, 
para que essa aprendizagem, seja de forma favorável ao desenvolvimento e 
viável para todos os alunos com necessidades educativas especiais.

A preparação apropriada de todos os educadores que estejam dispostos 
a trabalhar com alunos com necessidades especiais constitui-se um fator 
chave no progresso do ensino, visto que o uso de novas tecnologias, como 
a internet (vídeos, músicas), faz com que esses profissionais busquem uma 
melhor formação e preparação para que seu trabalho seja cada vez mais 
reconhecido e inovador, sendo que para isso acontecer, faz-se necessário, 
também, um apoio da família e de uma equipe interpessoal como: comuni-
dade, área de saúde, psicóloga e assistência social, psicopedagoga.

Consideramos que nessa formação dos educadores estejam previstos 
componentes curriculares que contemplem estudos e conteúdos acerca 
das necessidades e potencialidade dos alunos, bem como as decorrentes 
práticas de ensino a serem adotadas em classes comuns do ensino regular.

Outro fator que ressaltamos é que a formação de educadores para a 
educação inclusiva, necessita ser reconsiderado com a intenção de habilitar 
esses profissionais a trabalhar com essa nova didática e metodologia edu-
cacional para favorecer os diferentes espaços de ensino e de assumir um 
papel importante e necessário em programas de educação especial.

A escola tem que oferecer a essas crianças com dificuldade, principal-
mente com síndrome de Down, acesso a educadores capacitados para 
recebê-las, trabalhando dentro da escola o combate a qualquer tipo de pre-
conceito que as mesmas venham a sofrer e possibilitar uma estrutura física 
adequada, que permita a acessibilidade desses alunos.

Um dos desafios para a garantia de qualidade do ensino e da aprendi-
zagem dos alunos dificuldades e necessidades educativas especiais, é a 
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existência de uma política de formação de educadores e a existência de um 
projeto pedagógico compartilhado para formar profissionais comprometi-
dos com a aprendizagem integral de seus alunos.

A opção pelo tema ocorre devido ao fato de trabalhar em uma escola 
pública estadual (Ceará) e perceber a necessidade de formação dos educa-
dores em lidar com crianças com necessidades especiais. Esta situação real 
que acontece no dia a dia chama atenção e fez pensar no que poderia ser 
feito para mudar esta situação.

Nesse sentido, são necessários alguns questionamentos para o apro-
fundamento no tema realizando-se pesquisa sobre, como se processa a 
formação e qualificação dos educadores em relação a educação inclusiva? 
Qual a importância da formação dos educadores para se trabalhar a inclu-
são nas escolas?

Essa pesquisa tem como objetivo analisar de que maneira os educa-
dores atuam na sua prática pedagógica, atendendo os educandos com 
necessidades especiais. Além desse ponto vamos verificar as dificuldades 
dos alunos com necessidades especiais em interagir com demais alunos; 
investigar o nível de qualificação dos educadores sobre a formação ade-
quada em trabalhar com crianças com necessidades especiais e debater 
sobre o preconceito existente dentro da sociedade em relação à aceitação 
das crianças com necessidades especiais em seu meio.

Metodologia

A metodologia apresentada é de cunho bibliográfico, baseado em estu-
diosos como, Ainscow (1997, 2000), Correia (2000), Costa (1996), Mantoan 
(2003), dentre outros.

O problema destaca-se em verificar qual o papel da escola diante da 
inclusão e o que pensam educadores diante da realidade que enfrentam na 
sala de aula em seu cotidiano.

André e Lüdke (1986) indagam sobre as contribuições da abordagem qua-
litativa de pesquisa para a Educação. A tentativa de responder as questões, 
levam-nos a mostrar como a pesquisa qualitativa se insere no contexto da 
pesquisa educacional e evidencia os estudos de caráter etnográfico como 
alternativa para a consecução de investigações que deem conta dos signifi-
cados que circulam nas escolas.
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Desenvolvimento

A escola inclusiva

Na sociedade como um todo percebeu a necessidade de haver a inclusão 
para a pessoa portadora de deficiência, porque através da socialização com 
as demais pessoas de seu convívio o seu desenvolvimento torna a adapta-
ção como um recurso que venha a suprir suas necessidades fazendo com 
que o sujeito cresça a cada momento. (SASSAKI, 1997).

A educação inclusiva possui como principal objetivo a integração da 
criança dita normal com aquela que apresenta a deficiência, ou seja, o tra-
balho das diferenças na mesma sala de aula. (SASSAKI, 1997). A educação 
especial para os deficientes auditivos exige cuidados especiais, sendo este 
um princípio que eleva a participação da escola e a formação do professor 
para compreender as diferentes situações vivenciadas por parte do sujeito. 
(MANTOAN, 2003).

A legislação vigente demonstra que a proposta pedagógica das escolas 
oferecem todas as condições para que o educando atenda as suas neces-
sidades, reconhecendo seu trabalho e se beneficiando com as trocas de 
relações, as quais asseguram a compreensão e o entendimento do pro-
fessor como um formador de cidadãos. (PCN, 1998). A inclusão da criança 
portadora de deficiência na escola é um meio para combater a discrimina-
ção existente e, por um lado, tornando a comunidade aberta e solidária e, 
sobretudo, construindo uma sociedade que atinja a educação para todos.

Conforme Sassaki (1997, p. 41):

A prática da inclusão social repousa em princípios até então 
considerados incomuns, tais como: a aceitação das diferenças 
individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro 
da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação. 
A diversidade humana é representada, principalmente, por ori-
gem nacional, sexual, religião, gênero, cor, idade, raça, deficiência.

A inclusão é para todos na escola, pois independe de cor raça, assim 
exige que a prática pedagógica atenda as necessidades do DAs, professores 
porque é preciso fazer valer os princípios da igualdade, ou seja, erradicar 
a discriminação presente na sociedade. A partir de 1999 o trabalho da 
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inclusão é sensibilizado nas escolas, porque é preciso garantir um ensino de 
qualidade, especialmente para os surdos, os quais passam a obter o direito 
garantido, através de um ensino de qualidade com profissionais qualifica-
dos e capacitados e que os integre no meio sociocultural, para que possam 
desempenhar um trabalho ou prestar qualquer concurso com segurança da 
formação curricular obtido nas séries iniciais.

Para Soares (1999, p. 03):

A educação de surdos definiu como principal objetivo a capa-
citação do aluno para adquirir um código linguístico e fornece 
certa instrumentalização para o trabalho, mesmo se afirmando, 
que a surdez ou a surdo-mudez não se constitui em fator de 
impedimento para a aquisição do conhecimento escolar e que 
o currículo pode ser o mesmo utilizado na educação comum, e 
exigindo somente adaptações.

No Brasil a educação inclusiva intensificou-se somente nos últimos anos, 
sendo que a sociedade passou a perceber que as diferenças físicas não são 
fatores que impedem a aprendizagem e, o sujeito necessita inter-relacionar-
se com as demais pessoas.

A sociedade costuma ter preconceito contra tudo o que não 
conhece e tudo que defere dos padrões considerados normais. 
Por isso, pela falta de conhecimento específico da pessoa surda 
e das suas capacidades, a atitude da sociedade, como também, 
às vezes, dos próprios pais, é de discriminação e pode manifes-
tar-se concretamente, tanto na rejeição quanto na superproteção 
(RINALDI, 1997, p.104-105).

Portanto, a língua de sinais deve ser a primeira língua que uma criança 
surda deve aprender, enquanto a oral será a segunda. Para que a criança 
surda aprenda a língua oral, há três formas de aquisição; a simultânea com 
L1, ou seja, com a língua de sinais; a não simultânea e a sistemática. Como 
relata Mantoan (1999, p. 68):

Nossa preocupação é com relação aos portadores de deficiên-
cia, porque fazem parte das chamadas minorias excluídas, como 
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negros, pobres e miseráveis, analfabetos e desempregados. 
Precisamos então, atender à premente necessidade de uma edu-
cação para todos. Diante do paradigma da inclusão, precisamos 
pensar na educação dos portadores de deficiência, desde a edu-
cação infantil até a superior.

A inclusão é um processo que faz parte do ensino regular com a finali-
dade de delinear as perspectivas e fatores que contribuem para a integração 
da comunidade e da sociedade como um todo na escola.

Conforme Mittler (2004, p.9):

Qualquer política de inclusão precisa estar firmemente emba-
sada na suposição inicial de que todas as crianças devem ser 
educadas em escolas regulares. Primeiramente, deve-se reco-
nhecer que todos os obstáculos à inclusão no ambiente em geral 
e na escola local em particular, seguida de um consenso sobre 
um plano de ação para lidar com esses obstáculos dentro de um 
determinado cronograma.

Verifica-se que quando a inclusão é realizada nas escolas regulares para 
que a criança que apresente a deficiência auditiva, por exemplo, tenha a 
socialização com as demais e conheça a realidade em que a prática peda-
gógica volta para os mesmos. É preciso que o professor ofereça subsídios 
para o desenvolvimento linguístico e cognitivo do educando de acordo com 
sua responsabilidade como profissional.

Verifica-se que para o aluno que apresenta a deficiência auditiva é fun-
damental que o profissional da educação perceba que a criança adquira a 
língua por meio da exposição informal e do uso ativo, e não por lhes ser 
ensinada, por isso, os pais e os professores acabam tornando um idioma 
que facilita a cultura e a aprendizagem da criança. (MONTE; SANTOS, 2005).

Resultados e discussão

Papel da Família na vida daCriança com Síndromede Down

A família tem um papel importantíssimo na vida de qualquer criança, 
visto que a família é a base que sustenta, e que fortalece as estruturas do 
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indivíduo. Durante a gravidez a família idealiza um filho perfeito, imagina 
situações futuras como, brincar, passear, a escola, os amigos, a vida profis-
sional, o casamento e assim por diante.

De acordo com Voivodic (2008, p. 28):

Os sentimentos gerados pela ocorrência de uma criança com 
deficiência oscilam entre polaridade muito fortes: amor e ódio, 
alegria e sofrimento; uma vez que as reações concomitantes 
oscilam entre aceitação e rejeição, euforia e depressão – para 
citar o que ocorre com mais frequência.

No entanto, logo que recebem a notícia que o filho tão esperado e dese-
jado não virá, e o que chegou em seu lugar tem síndrome de down, esta 
família passa a viver conflitos e sofrimentos, sente que o mundo desmo-
ronou, e em muitos casos desistem de viver. Contudo é preciso ressaltar 
que cada família tem uma reação ao receber a criança com esta Síndrome, 
algumas conseguem superar as dificuldades e as crises, porém outras não 
se mantêm num momento de tristeza infindável.

Voivodic (2008, p. 51) diz que,

Segundo alguns autores, existe um processo de luto adjacente, 
pela morte das expectativas do filho imaginado, quando do nasci-
mento de uma criança disfuncional, que envolve quatro fases. Na 
primeira fase, há um entorpecimento com o choque e descrença. 
Na segunda, aparece ansiedade e protesto, com manifestação de 
emoções fortes e desejo de recuperar a pessoa perdida. A terceira 
fase caracteriza-se pela desesperança com o reconhecimento da 
imutabilidade da perda. E finalmente a quarta fase traz uma recu-
peração, com gradativa aceitação da mudança.

Absolutamente todas as famílias passam pela fase do luto, algumas o 
superam, enquanto outras nele permanecem. Porém no decorrer desta fase 
a família precisa se interagir, buscar melhores condições para lidar com o 
novo integrante.

Sendo assim necessário enfocar a criança como ser completo, insubs-
tituível e importante, e não valorizar somente a deficiência da mesma é 
preciso, portanto que haja uma conscientização por parte da família, de que 
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a criança com deficiência é igual às outras, porém requer mais atenção, 
mais cuidados, mais e mais em tudo que diz respeito às suas necessidades.

Dentre as suas necessidades, os sentimentos que podem transformar 
não só a vida destas, mas a de todos os indivíduos que a cercam está o 
amor e o respeito, visto que sem estes o ser humano deixa de existir por 
completo, e a base e as estruturas da família também se abalam. Sendo a 
família a grande responsável pelo desenvolvimento da criança, se faz neces-
sário que ela encontre formas diferenciadas para melhorar a qualidade de 
vida de seus filhos.

Segundo Voivodic (2008, p. 54), “famílias que conseguem manter a liga-
ção afetiva, estreita e positiva com a criança favorecem a aprendizagem, 
proporcionando condições de desenvolvimento e segurança para sua inde-
pendência e autonomia”. Em todas as etapas da vida de uma criança, seja 
ela com deficiência ou não, é preciso os laços afetivos da família, pois assim 
ela se sentirá acolhida, amada e importante dentro do ambiente em que vive.

De acordo com Souza; Amaral, o nascimento de uma criança com sín-
drome de Down não se pode ser visto como uma tragédia. Ao contrário, 
deve ser sentido com amor e agradecimento. Pessoas especiais são dadas 
apenas para pessoas especialmente capazes.

Contudo, raramente a família consegue ver a situação por este ângulo, 
simplesmente o que ela quer é o filho que por muito tempo esperaram dese-
jaram e fizeram planos. E somente conseguem visualizar a deficiência e 
muito raramente o filho propriamente dito.

A Criança com Síndrome de Down e a Inclusão na Escola

Toda e qualquer criança com ou sem deficiência tem o direito de frequen-
tar a escola. E cabe à escola se adequar às necessidades de cada aluno, 
proporcionando-lhes uma educação de qualidade.

De acordo com a Declaração de Salamanca a educação é um direito de 
todos e que cada indivíduo tem suas próprias características, interesses, 
capacidades e necessidades de aprendizagem. E a Declaração também 
assegura todos devem ter oportunidade de obter e manter um nível aceitá-
vel de conhecimentos.

É importante salientar que, somenteas leis que asseguram a educação a 
todos, não são suficientes para garantir o acesso à escola e à qualidade de 
ensino, é necessário que tanto as escolas, quanto a comunidade escolar, se 
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preparem, capacitem para atender às necessidades educacionais dos alu-
nos ali inseridos.

Segundo Voivodic (2008, p. 73):

Tais ajustes ou adaptações também se organizam num contí-
nuo que vai desde pequenas modificações na programação das 
aulas, até mudanças significativas e que se distanciam conside-
ravelmente do projeto curricular estabelecido (estas, bem menos 
frequentes).

Estes ajustes devem ser apropriados de acordo às necessidades espe-
cíficas de cada aluno, pois são os ajustes aos recursos educacionais que 
favorecerão a efetivação da inclusão, e esta só será possível quando houver 
uma reestruturação completa do projeto pedagógico de cada escola.

Voivodic (2008, p. 78) diz que,

A inclusão se reflete no desenvolvimento de estratégias que 
procuram proporcionar igualdade de oportunidades. O princípio 
da escola inclusiva é que todas as crianças aprendam juntas, 
independente das diferenças que possam ter. As escolas inclu-
sivas devem reconhecer as diversas necessidades dos alunos e 
dar uma resposta a cada uma delas, assegurando educação de 
qualidade a todos, através do currículo apropriado, modificações 
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parce-
rias. Para isso, as crianças com necessidades especiais devem 
receber os apoios extras que necessitam para que tenham uma 
educação efetiva.

Contudo vale salientar que, o modelo de educação existente no Brasil 
tem um padrão não muito favorável à inclusão. Em muitos casos, as crian-
ças com Down vivem um dilema, pois se de um lado a inclusão delas no 
ensino regular favorece ganhos sócios – afetivos, por outro, na maioria das 
vezes, essas mesmas escolas oferecem poucas ou nenhuma alternativa na 
retenção dos conteúdos dados em sala de aula.

Em contrapartida, a inserção das crianças Down nas escolas especiais, 
faz com que estejam em um ambiente muito protegido e algumas vezes 
segregador, contudo o aprendizado formal das crianças é o enfoque maior 
onde são usados os recursos adequados para a sua aprendizagem.
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É neste momento que os pais começam a ter dúvidas, não sabem qual 
o melhor local para seu filho aprender, tão pouco sabe onde encontrar pro-
fissionais aptos, qualificados e competentes para atender as necessidades 
de seus filhos. No entanto Voivodic (2008) enfatiza que “a inserção escolar 
dessas crianças no ensino regular poderá contribuir significativamente para 
o seu desenvolvimento intelectual e para a sua atuação no meio social”. 
(2008, p. 62)

No entanto, os pais precisam ter consciência de que, para as crianças 
com SD se desenvolverem é necessário que elas interajam com outras – 
“ditas normais” – e que se comportem e consigam fazer as mesmas coisas 
que as da mesma faixa etária fazem.

A comunidade escolar precisa também conscientizar – se que cada 
aluno é diferente, tem seu próprio ritmo de aprendizagem e que isto não o 
impedirá de aprender, de assimilar, de compreender os conteúdos básicos 
oferecidos pela escola.

o professor um dos grandes responsáveis pelo sucesso da inclusão, visto 
que ele é quem desenvolverá as ações que estarão ligadas diretamente ao 
processo de inclusão. Ações estas que podem ir de uma simples situação, 
como lidar com as diferenças e o preconceito advindo por parte dos alunos 
ou de seus pais, com as limitações dos alunos com deficiência ou até mesmo 
com as frustrações e ou expectativas da família dos alunos incluídos.

A escola é responsável também pela inclusão social, pois é ela quem tem 
o poder de transformar a sociedade, de preparar e instruir os cidadãos para 
o futuro e para o convívio em grupo. É a escola que irá abordar a questão do 
preconceito, visto que este tema ainda causa certo desconforto quando é 
colocado em pauta.

A escola é obrigada a aceitar por meio de leis, crianças com deficiência, 
esta o faz porque lhe é imposto, não porque gosta ou tem afinidades às 
vezes podem até achar bonito ter um aluno incluído, contudo ainda não cria-
ram uma lei que obriga a sociedade a aceitar de coração, as crianças com 
deficiência.

Voivodic (2008, p. 79) cita que,

A educação das pessoas com Síndrome de Down, desde o seu 
princípio, deve objetivar sua autonomia individual na idade adulta. 
Para isso não é necessário um modelo de educação específico 
para essas pessoas, e sim um modelo educativo que respeite a 
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diversidade cognitiva e cultural. é fundamental que os indivíduos 
integrantes do contexto social e cultural em que cada pessoa vive 
conhecem, compreendam e respeite a diferença.

Ou seja, as pessoas com Síndrome de Down precisam que respeitem as 
suas habilidades, potencialidades e também de uma educação que desen-
volva sua autonomia, para que eles mesmos possam resolver e decidir o que 
quer em sua vida, contudo se faz necessário que este respeito venha tanto 
da família a qual pertence quanto da sociedade.

Considerações finais

Nosso modelo educacional mostra há algum tempo sinais de esgota-
mento, faz-se necessária a transformação. As diferenças culturais, sociais, 
étnicas e religiosas já fazem algum tempo que estão presentes nas escolas 
(muito por ser o Brasil um país de multiplicidade). Porém, hoje vive-se num 
mundo onde é impossível fechar os olhos a outra diferença. A diferença da 
igualdade.

Todos têm o mesmo direito de ser diferentes na igualdade. Isto é, todos 
são seres humanos, e como tais, iguais. Contudo, nunca antes se valori-
zou tanto o direito natural de cada um poder se expressar conforme suas 
próprias características individuais. Quer dizer, o fato de ser bonito ou feio, 
magro ou gordo, inteligente ou nem tanto, ter duas mãos ou não, poder andar 
com as próprias pernas ou com ajuda, ser a visão inferior a do vizinho, a 
audição aquém do esperado, e assim por diante, nada disso faz as pessoas 
diferentes umas das outras, elas continuam iguais.

A diferença está em que cada um de nós pode elevar a sua mais alta 
potência suas particularidades. O que faz um ser humano diferente de outro 
é o fato de se conseguir ou não sobressair ao explorar nossas particulari-
dades. Um bom exemplo se dá nos esportes: o Brasil ganha mais medalhas 
nas paraolimpíadas do que nas olimpíadas. Todos têm o direito de igualdade 
quando a diferença não inferioriza e todos tem o direito de ser diferentes 
quando a igualdade descaracteriza o ser humano.

Compreendida como uma política que não se restringe à educação espe-
cial, mas é expressa também por ela, a inclusão adquire status de eixo. A 
política de inclusão não tem como objetivo remover os mecanismos de 
exclusão do interior da escola. Ao contrário, sob o discurso da inclusão com 
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a necessária aceitação das diferenças, vem consolidando a exclusão. Agora, 
a inclusão não ocorre quando, por razões individuais, não há condição para 
tal. Ou seja, volta-se ao perverso argumento da meritocracia.
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CONCEPÇÃO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM POR 
PAIS, ALUNOS E PROFESSORES

Marcos Aurélio de Oliveira Santos1 | Carlos da Silva Cirino2

Resumo: Essa pesquisa buscou compreender quais concepções acerca 
dos problemas de aprendizagem. Especificamente objetivou identificar sua 
compreensão, possíveis causas, auxílios e/ou encaminhamentos quando 
ocorrem estas questões. Tratar sobre essa temática constitui imperativo 
justificado pelo nosso tempo presente: papel dos atores envolvidos na rela-
ção ensino-aprendizagem, das ferramentas pedagógicas, do constante 
dinamismo tecnológico que envolve o momento presente. Foi realizado um 
estudo exploratório, de abordagem qualitativa com procedimento de campo. 
Através de um roteiro de entrevista semiestruturada foram escolhidos, por 
disposição e conveniência, 33 participantes – 11 alunos, 11 pais e 11 pro-
fessores - todos moradores das cidades de Araruna, Cacimba de Dentro 
e Tacima, Municípios Paraibanos e a cidade de Passa e Fica, Rio Grande 
do Norte. Os principais resultados mostraram que a maioria dos pais e 
alunos não apresentaram sua concepção de aprendizagem. No entanto, 
quando perguntado sobre as causas essas categorias salientaram proble-
mas individuais, sociais ou questões relacionadas ao trabalho docentes. 
Entre os professores os problemas de aprendizagem estão relacionados a 
questões individuais e família. Sobre os encaminhamentos/ajuda a maioria 
dos participantes ressaltou o papel da escola, dos docentes ou de setores 
responsáveis, o que a nosso ver constitui momento importante, apesar de 
ninguém ter pontuado um trabalho específico na escola. Com este estudo 
foi possível observar resultados similares, quando comparado com literatura 

1 Graduando do Curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB. 
 E-mail: marcos.aurelio_1995@yahoo.com.br.
2 Mestrado em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 
 E-mail: carlos-cirino@hotmail.com
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da área. Espera-se com essa pesquisa chamar atenção a outros trabalhos 
que salientem essa temática com o intuito de levantar o debate.
Palavras-chave: Concepção, Problemas de Aprendizagem, Pais, Alunos, 
Professores.



800
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

É sabido que os problemas que envolvem o processo educacional, desde 
algum tempo, se deparam com distintas situações: violência escolar, 
problemas relacionados à diversidade, problemas culturais-econômi-

cos-sociais. Questões relacionadas ao racismo e diversidade de gênero. 
Problemas ainda relacionados aos descasos históricos das escolas públi-
cas. São muitas as questões e as situações, que responderiam pelos 
problemas relacionados ao ensino e aprendizagem. Por outro lado, se acre-
dita que estamos vivenciando um momento de novas descobertas, de uma 
nova juventude mais atenta. Apesar dos muitos impactos negativos, propa-
gados por distintas mídias oportunistas, acreditamos que há novas formas 
de pensar e enxergar o mundo. Discutir essa ambientação é debater novas 
práticas pedagógicas, novas ferramentas de trabalho, em parelha com uma 
realidade que quebra padrões e atitudes, movimentos ativos de nossa popu-
lação, principalmente por parte de alunos.

No universo educacional, este artigo pretendeu fazer uma reflexão 
sobre os problemas de aprendizagem com base numa pesquisa realizada 
com professores, alunos e pais. Os problemas relacionados às dificulda-
des de aprendizagem – produções histórico-políticas - e também alguns 
de natureza individual ou orgânica. Infelizmente é um assunto que muitos 
educadores não sabem lidar ou reservam pouca atenção aos processos e 
ritmos individuais. Observa-se ainda ausência psicopedagógica na escola, 
fator imperativo no processo de aprendizagem. A nosso ver implemen-
tá-las constituiria relevante ao tão sobrecarregado trabalho do professor 
– na capacitação, por exemplo, diagnóstica e de intervenções/ferramentas 
metodológicas - em eventuais situações de problemas de aprendizagem. 
Geralmente identificadas nos primeiros momentos escolares – processos 
de alfabetização – momento que envolve uma atenção específica na iden-
tificação de símbolos, sons, escrita e significado da palavra, dentre outros. 
Infelizmente essa triste realidade acaba se tornando um problema, em 
momentos posteriores, para essas pessoas não só no processo educacio-
nal delas, mas também irá atrapalhar na vida cotidiana.

A nosso ver, uma das maneiras de tentar diminuir drasticamente essa 
situação seria: criar políticas educacionais para melhorar o ensino, propor 
um bom curso preparatório para os profissionais da área da educação, com 
o propósito de capacita-los. Todavia sem esquecer-se de mencionar que, a 
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base familiar tem um papel importante nesse processo – espaço primordial 
da criança - e nos primeiros contatos com os professores para lhe ensinar e 
prepara-lo para a vida.

Para dar conta desta pesquisa nosso objetivo geral centrou-se em refletir 
acerca dos problemas de aprendizagens no processo de ensino, em ambiente 
educacional. Especificamente buscaram-se identificar a concepção de pro-
blemas de aprendizagens, suas causas e quais possíveis encaminhamentos 
quando identificado situações que envolvam essa questão.

Implicitamente se propôs identificar questões para o debate em torno 
do processo de aprendizagem. Buscou propor um conhecimento dos atores 
em questão, de modo a alerta-los dos principais problemas que atormen-
tam uma boa parte da população, com relação à aprendizagem. Espera-se 
despertar um pensamento crítico referente ao assunto em situações em que 
uma pessoa esteja com dificuldade de compreender.

Metodologia

A pesquisa tratou de um estudo exploratório de abordagem qualitativa e 
com procedimento de campo. Os participantes foram 11 pais, 11 alunos e 11 
professores do ensino médio, todos com vínculos no ambiente público. Os 
participantes foram moradores da cidade de Araruna, Cacimba de Dentro e 
Tacima, Estado da Paraíba e, Município de Passa e Fica, Estado do Rio Grande 
do Norte. O processo de coleta ocorreu por disposição e conveniência distin-
tas, no ambiente escolar e nas residências, buscando apenas representar os 
grupos/sujeitos da pesquisa. Para o levantamento de dados, foi construído 
um roteiro de entrevista semiestruturada que contemplou informações 
sócio demográficas e, uma segunda parte contendo questões relacionadas 
à compreensão dos que seja problemas de aprendizagem, suas causas, aju-
das e possíveis encaminhamentos em situações problemas. Para manter a 
integridade dos entrevistados e o caráter científico da pesquisa, foi apresen-
tado inicialmente um termo de consentimento que explicava os objetivos 
da investigação, a necessidade de compreensão sobre o assunto. Foi tam-
bém informando que não havia respostas definitivamente corretas. Ainda 
foi garantido o anonimato em todo o processo: escrita e apresentação da 
pesquisa. Após a coleta foi realizado um tratamento de dados – análise dos 
conteúdos das respostas similares. Estes foram organizados em tabelas e 
quadros com o objetivo de evidenciar o que categoria de sujeito elencou. 
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Dessa maneira, fazemos disposição dos dados, a análise e a discussão das 
perguntas posteriormente.

Desenvolvimento

O papel do professor no processo ensino aprendizagem

Durante milhares de anos a prática educativa foi concentrada no profes-
sor. Como se ele fosse o detentor do conhecimento, onde ele reproduzia os 
conteúdos e os alunos absorviam ou memorizavam sem nenhuma refle-
xão. Essa prática pedagógica há muito vem sendo questionada, através 
de distintos movimentos teóricos, que debatem dimensões cognitivas, 
afetivas, comportamentais, históricos e culturais do aluno no processo de 
aprendizagem.

Hoje, o professor precisa não só interagir com outras disciplinas, como 
também conhecer o aluno. Conhecer o mínimo da vida social dos seus alu-
nos faz parte da prática docente. Estes aspectos contribuem na didática de 
ensino como parte integrante do processo de aprendizagem.

De acordo com Libâneo (1998) o professor medeia a interação do aluno 
com as os conteúdos curriculares, levando em conta os conhecimentos pré-
vios dos estudantes, suas experiências fora da sala de aula e os significados 
que eles trazem, capacidade cognitiva e seus potenciais. Nestes termos, 
ensinar não significa reprodução dos conteúdos, mas levar os discentes a 
pensar e criticar. Nota-se que o professor tem a responsabilidade de prepa-
rar o corpo discente para se tornarem cidadãos ativos dentro da sociedade, 
aptos a questionar, debater e romper modelos já estruturados. Logo, para 
Cury (2003, p.127) “a exposição interrogada gera a dúvida, a dúvida gera o 
estresse positivo, e este estresse abre as janelas da inteligência. Assim for-
mamos pensadores, e não repetidores de informações”.

A lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional esta-
belece o direito à educação de todo o cidadão. Dessa forma, no artigo 13 da 
LDB citado nos – Planos Curriculares Nacionais - PCNs (Ensino Médio, p.42), 
que tem como título “Da Organização da Educação Nacional”, trata-se sobre 
as funções do professor: I. Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica do estabelecimento de ensino; II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; III. Zelar 
pela aprendizagem dos alunos; IV. Estabelecer estratégias de recuperação 
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dos alunos de menor rendimento; V. Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; VI. Colaborar 
com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

Logo, de acordo com a LDB, a tarefa do professor é mais do que transmitir 
conhecimento. Onde ele precisa estar organizado e participar das elabo-
rações de propostas pedagógicas dos respectivos conselhos escolares. 
Sobretudo, reconhecer a importância do papel e dos direitos dos estudantes 
no processo do ensino e aprendizagem, tendo a aprendizagem como um 
dos principais pilares deste processo.

O papel dos pais no processo ensino/aprendizagem

Ensino-aprendizagem não é só responsabilidade do professor e do aluno, 
estes sujeitos estão inseridos num contexto mais amplo, o ensino-apren-
dizagem é um sistema relacional onde todos os sistemas envolvidos são 
corresponsáveis. Sendo a escola a responsável pela educação científica do 
estudante e os pais os responsáveis pela educação moral dos seus filhos.

Desta forma, o estudante com rendimento irregular não pode ser consi-
derado uma pessoa fracassada, onde reafirma ainda mais a ideia de que a 
educação tem relações mediocráticas, incentivando a criação de rótulos que 
dificulta ainda mais o processo de

aquisição de aprendizagem. As diferentes dificuldades de aprendizagem 
estão, antes de tudo, ligadas a fatores internos do estudante, e “é sobrema-
neira sustentada pelo meio familiar, escolar, social, no qual o sujeito está 
inserido e a forma como os diferentes sistemas em especial a família, defi-
nem essa dificuldade terá um papel decisivo” (SZYMANSKI, 2001, p. 51).

Embora deve-se considerar que o papel da família não se torne o foco dos 
problemas de sala de aula. Alguns argumentos podem reproduzir a lógica de 
que ao contar com as famílias a escola pressupõe um capital econômico, 
social e cultural que muitas delas não possuem. As famílias de classes bai-
xas não dispõem de tempo, instrução e não conseguem por essas razões 
acompanharem os filhos. Assim, às vezes a escola acaba contribuindo para 
aumentar as diferenças econômicas sociais entre as famílias. Há necessi-
dade de um olhar mais atento e proximal na superação deste assunto.



804
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

O papel dos alunos no processo ensino/aprendizagem

Em relação aos alunos, Luckesi explica que (1993, p. 114) “[...] o educando 
é aquele que, participando do processo, aprende e se desenvolve, formando-
se como sujeito ativo de sua história pessoal quanto como da história 
humana”. Pensando assim, compreende-se que o aluno é um sujeito capaz 
de interpretar, problematizar, dialogar, compreender e construir conheci-
mento. Assim se faz necessário que o educando participe ativamente em 
sala de aula, ou seja, que ele tenha um papel mais ativo e que não se limite a 
ser espectador do processo.

Sobretudo, para que isso seja praticado no dia a dia, o papel da escola e 
do professor é essencial, visto que a instituição assim como os educadores 
tem uma intencionalidade específica a que limita ou possibilita a ação do 
aluno em sala de aula.

Resultados e discussão

Após coleta e análise das respostas aqui será apresentado os resultados, 
acompanhados de algumas discussões. Primeiramente os dados sócios 
demográficos: alunos, pais e professores. As categorias de participantes 
– alunos e professores – foram similares em gênero e quantidade de entre-
vistados – disposição em participar da pesquisa. Já, com relação

participação dos pais, boa parte dos quais se dispuseram foram as mães. 
No que se refere às médias de idades – pais e professores – apresentam 
uma faixa etária de idades variando entre 30 e 40 anos de idade. Já a faixa 
etária média dos alunos foi entre 15 e 16 anos de idade, todos estudantes do 
ensino médio, em educação pública. Ver tabela 01.

Tabela 01: Dados sócios demográficos gerais (pais, alunos e professores).

Pais Alunos Professores

Gênero M F M F M F TOTAL

Quantidade 2 9 7 4 7 4 33

Média (%) 18% 82% 66% 44% 66% 44% -

Média das idades 32 40 15 16 30 28 -

Fonte: autores. 
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Sobre a escolaridade dos pais os dois homens possuem ensino médio 
completo; das mulheres quatro com ensino fundamental incompleto, três 
com ensino médio completo e somente uma com pós-graduação. Já, entre 
os professores, todos possuem curso de graduação. Destes, apenas cinco 
concluíram curso de pós-graduação (nível de especialização). Com relação 
ao tempo de docência observamos os seguintes dados: 1 a 5 anos (5 docen-
tes); 6 a 10 anos (3 docentes); 11 a 15 (1 docente) e; por fim, entre 20 e 30 
anos (2 docentes). Sobre a formação e tempo de atuação se observa um 
compromisso dos destes com o processo formativo: todos com licencia-
turas – áreas pedagógicas. Os demais, com pós-graduação, em áreas de 
interesses vinculadas a área educacional.

Sobre a concepção do que seja dificuldade de aprendizagem os dados 
apresentaram as seguintes disposições: não soube responder diz respeito 
às respostas dos participantes que expessaram não saber o que respon-
der sobre o questionado (5 pais e 1 aluno). Outra categoria de respostas foi 
aquela em que os participantes não responderam ao solicitado – as respos-
tas não correspondiam ao item da entrevista. Para essa categoria apenas 1 
pai e 2 alunos não responderam ou abordaram outra temática. Para a cate-
goria não há dificuldade observou-se grande parte dos pais e alunos (5 pais 
e 8 alunos) que explicitaram não existir dificuldade. Para os professores os 
dados foram os seguintes: 8 culpabilizaram os alunos na categoria dificul-
dades relacionadas ao aluno - problemas individuais de caráter biológicos 
- e, para 5 as dificuldades relacionadas ao ambiente social do aluno – difi-
culdade na familia e relação interpessoal em distintos espaços sociais. Ver 
tabela 02.

Tabela 02: Concepção do que seja dificuldade de aprendizagem (pais, alunos e 
professores).

Categorias de respostas
Quantidade (nº)

Pais Alunos Professores

Não soube 5 1 -

Não respondeu 1 2 -

Não há dificuldades 5 8 -

Dificuldades relacionadas ao aluno - - 8

Dificuldades relacionadas ao ambiente social do aluno - - 3

Total 11 11 11

Fonte: autores.
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Na tabela 02 ainda se pode observar que tanto para alunos quanto para 
os pais entrevistados não souberam ou não quiseram responder, enquanto 
outros responderam que não há dificuldades. Esta última categoria levan-
tou uma contradição, pois em momento posterior os pais e alunos elencam 
outros argumentos. Foi observado então, que em ambos os casos (pais e alu-
nos) houveram situações parecidas de inconsistência em suas afirmações. 
(Ver quadro 01). No intuito de tentar compreender estas inconsistências 
apresentamos algumas destas. Ver quadro 01.

Quadro 01: Principais inconsistências surgidas na primeira parte da entrevista.

SITUAÇÕES RESPOSTAS

1ª situação
Os entrevistados responderam que não tem dificuldades ou que não tem filhos com dificuldades/
problemas de aprendizagem, mas em outra pergunta respondeu a disciplina que tem dificuldade (no caso 
dos alunos) ou que o filho tem dificuldade em determinada disciplina (no caso dos pais).

2ª situação
Parcialmente semelhante ao primeiro caso responderam que não tem filhos com dificuldades/
problemas de aprendizagem, mas se contradisseram nas indagações posteriores ao citar as causas das 
dificuldades e como ajudam seus filhos ao surgir uma dificuldade.

3ª situação
Maioria dos docentes evidenciam problemas relacionados aos alunos. No entanto, quando questionado 
sobre algum trabalho da escola para solucionar tal questão seis responderam que sim, mas não 
disseram que tipo de trabalho. Os demais ressaltaram que nada é feito.

Fonte: autores.

Ainda sobre o quadro 01, a terceira situação dos docentes, se destacam 
as dificuldades de aprendizagem, no entanto, quando questionado sobre 
projetos, metodologia, ferramentas didáticas, trabalho diferenciado não 
souberam apresentar qual, o que a nosso ver mostra uma inconsistência 
do trabalho docente ao tratar os problemas sem perceber diferenças e/ou 
ritmos diferenciados no processo de aprendizagem.

No que concerne às causas das dificuldades de aprendizagens o quadro 
dois destaca as seguintes respostas:
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Quadro 02: (a), (b) e (c) respostas de pais alunos, pais e professores na seguinte questão: 
“Poderia explicar quais as causas destas dificuldades/problemas na aprendizagem? ”.

(a) (b) (c)

ALUNOS PAIS PROFESSORES
Falta de aula, poucas aulas, sem 

professor 
(1caso).

Porque não presta atenção 
(1caso)

Problemas que se manifestam na vida 
escolar, alunos não se adaptam a escola. 

(3 casos)
Dificuldade de se concentrar 

(1caso)
O modo como o professor explica 

(1 caso)
Falta de interesse do aluno, problemas de 

saúde do aluno (4 casos).

Falta de ajuda em casa nas tarefas Não tem estimulo (2 casos) Problemas relacionadas à família. 
(5 casos)

São muitas regras e fórmulas que me 
deixam confuso (2 casos) Não possui dificuldades (1caso) Falta de professores qualificados 

(1 caso)

O professor não explica muito bem 
(2 casos)

Por necessidades financeiras - trocaram 
estudo pelo trabalho

Descaso do governo e baixa autoestimado aluno 
(1 caso)

Memorização 
(1caso)

Não sei dizer, porque não presenciei 
adolescente com essa dificuldade 

(1caso).

Não sei dizer as causas 
(1 caso)

Preguiça 
(1caso)

Pobreza da família e desinteresse da 
escola. (3 casos)

Fonte: os autores

Como podemos observar no quadro anterior as respostas são bastante 
distintas. Elas privilegiam uma visão pessoal de cada grupo. Primeiramente 
o alunado, em sua maioria, responsabilizam o processo pedagógico: aulas 
sem professores, muitas regras e fórmulas para decorar e falta de uma 
boa explicação. Outros dois casos chamam atenção para falta de ajuda 
e problemas de memorização. No caso dos pais, as respostas chamam 
atenção para um conjunto diverso: modo de o professor explicar falta de 
estímulo ou preguiça por parte do alunado e por necessidade de trabalho 
– o que tem levado ao abandono da escola. Ainda foi ressaltado que não se 
percebe dificuldade e não sabe dizer, por nunca ter presenciado. Por fim, 
para os professores, a culpa recai sobre outros variados aspectos: inadap-
tação e interesse do aluno na escola, problemas relacionados à família 
e a pobreza. Ainda houve casos de não saber a natureza dos problemas 
de aprendizagem. Essa questão torna-se importante. De uma forma ampla, 
explicitamente cada categoria privilegia sua realidade, desconsiderando um 
trabalho integrado e participativo entre pais, filhos e os professores. Estes 
dados corroboram com a literatura da área – distanciamento de questões 
relacionadas aos aspectos cognitivos, sociais e afetivos – concernentes ao 
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processo de aprendizagem ou ainda diferentes discursos para uma mesma 
problemática.

No que se refere aos encaminhamentos este foram organizados de 
forma individual justificado pela grande quantidade de respostas e as dis-
tintas direções, como similarmente observamos no quadro 02. Vejamos no 
quadro 03 as respostas dos alunos, divididas em duas categorias: como 
faz para superar as dificuldades e quem procura em caso de problemas de 
aprendizagem.

Quadro 03: (a) e (b) respostas dos alunos acerca sobre encaminhamentos que tomam 
diante de uma dificuldade ou problema

(a) (b)

Como faz para superar essas dificuldades? Procura o professor, amigo ou parente?

Verifica a melhor estratégia e tenta estudar  mais. (2 casos) Procura o professor ou um amigo que tem mais facilidade. 
(5 casos)

Presta atenção nas aulas e pede ajuda ao professor. (2 casos) Procura um parente, geralmente o irmão ajuda ou primo. 
(3 casos)

Procura ajuda de quem entende e assiste vídeo aulas. (2 casos) Procura um amigo ou parente. 
(1 caso)Tento usar a memorização para resolver questões. (1 caso)

Fonte: autores.

Apesar das diversas falas salientarem os problemas de aprendizagem 
conforme já visto o processo de superação, a nosso ver se apresentou de 
forma positiva. De uma forma em geral há busca por estratégias – estudar 
mais, prestar mais atenção às aulas e buscar ajuda - através de vídeo-aulas 
- e memorização, justifica os dados do quadro 03. A procura pelo professor 
demonstra ainda o interesse pelo processo de aprendizagem, bem como de 
parentes e amigos, de acordo com as falas destacadas, o que a nosso ver 
torna-se relevante e significativo para dar conta da problemática. Para estes 
participantes, a nosso ver, o inteesse pelos estudos e o compromisso com a 
aprendizagem, constiui parte importante em suas respostas.

Sobre os possíveis encaminhamentos e/ou ajuda dos pais em situação 
de problemas de aprendizagem também destacamos duas categorias de 
respostas: como faz para ajudar o filho a superar ou para procurar ajuda de 
alguma outra pessoa. As respostas foram as seguintes, de acordo com o 
quadro 04:

Parceria da escola e secretaria 
da educação. (2 casos)
Orientação individual com os 
alunos. (3 casos)
Encaminhamento exterior a escola 
(profissionais da psicopedagogia). (1 caso)

Fonte: autores.



809
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Quadro 04: (a) e (b) respostas dos pais para os encaminhamentos que tomam diante de 
uma dificuldade ou problema do filho

(a) (b)
COMO FAZ PARA AJUDAR SEU FILHO (A) SUPERAR 

ESSAS DIFICULDADES?
SEU FILHO (A) PROCURA O PROFESSOR, AMIGO OU 

PARENTE?
Quando tinha dificuldade, ajudava com as tarefas/ no que 

souber (4 casos). Não, ele recorria às aulas de reforço (3 casos).

Conversando e perguntando que problema está passando  
(1 caso) Recorre ao professor (5 casos)

Mostrando que ele é capaz e procurando entende-lo (1 caso) Busca apenas o colega ou professor (2 casos)
Normalmente o filho resolve os problemas sozinho, com ajuda 

do colega ou professor. Recorre a amigos ou ao pai (1 caso)

Manda pedir ajuda ao professor (1 caso)
Busca o professor ou ajuda em casa (1 caso)

Recorre ao reforço escolar (1 caso)

Fonte: autores.

De acordo com o quadro acima parte dos pais se compromete em aju-
dar nas tarefas. A ajuda também ocorre por conversas e motivações. As 
demais respostas são àquelas em que os pais recorrem a algum amigo ou 
ao reforço escolar. Ainda, como podemos destacar, se os pais sabem se os 
filhos procuram ajuda de um professor, amigo ou parente. Os resultados 
mostraram-se positivos: boa parte procura o professor e outros procuram 
parentes. Ainda tivemos àqueles que não procurariam. Diante desta ques-
tão cabe salientar que a escola tem, por obrigação, que reservar espaço de 
reforço. O processo de aprendizagem é papel da escola e deve ser pensado e 
planejado. Ainda, sobre os pais, parte dos que se omitiram em ajudar refere-
se, em geral, não ter conhecimento do assunto ou não ter tempo, em virtude 
de trabalho, para auxiliar os filhos.

No que se refere ao processo de ajuda na visão dos professores destaca-
mos as seguintes informações dispostas no quadro 05.

Quadro 05: Respostas dos professores para os encaminhamentos, trabalho e/ou planeja-
mento para trabalhar tal questão?

QUAL ENCAMINHAMENTO, TRABALHO E/OU PLANEJAMENTO PARA TRABALHAR OS PA?
Parceira da escola e secretaria da educação (2 

casos)
Trabalho com equipe pedagógica-extra sala de aula. 

(4 casos)
Orientação individual com os alunos (3 casos)

Trabalho feito na sala de aula com uso de 
metodologias distintas (1 caso)Encaminhamento exterior a escola (profissionais da 

psicopedagogia) (1 caso)

Fonte: os autores.
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Conforme as respostas do quadro 05 se observa que há trabalho extra 
classe, que existem parcerias com a secretaria da educação, que há ainda 
orientação individual e uso de metodologias distintas para os casos diferen-
ciados. Por fim, observamos ainda encaminhamentos para profissionais da 
psicopedagogia. Apesar destas respostas estarem em consonância com o 
que se espera no trato com a realidade dos docentes, ante as dificuldades 
de aprendizagem, quando nos atemos com uma análise mais geral – de 
todos os itens do instrumento de coleta nos deparamos com respostas 
controversas – inconscitências - acerca do trabalho do docente, da ges-
tão da escola no processo de planejamento das atividades educacionais. 
Sobre esta questão salienta-se a pouca preparação dos docentes nas ques-
tões relaciondas aos problemas de aprendizagens. Esta questão tem sido 
a realidade de muitos docentes, principalmente aqueles que trabalham nos 
primeiros anos educacionais. As consequências disto são variadas situa-
ções de dificuldade de aprendizagem nas séries posteriores. Outra questão, 
imperativa, é o distanciamento das responsabilidades políticas/governa-
mentais. Sabe-se que essa questão é histórica no Brasil – descaso salarial, 
de infraestrutura, de ferramentas didáticas e de capaciatação, entre tantas 
outras – corroborando com uma vasta literatura publicada.

Considerações finais

Esta pesquisa teve objetivou refletir sobre a concepção do que sejam 
problemas de aprendizagem. Buscou identificar como os atores envolvidos 
nomeiam e organizam seu pensamento sobre os problemas de aprendiza-
gem. Objetivou ainda identificar as possíveis causas, os possíveis auxílios 
e encaminhamentos para minimizarar dificuldades que norteiam o pro-
cesso educacional. A partir das respostas dos 33 participantes: pais, alunos 
e professores foi possível identificar distintas situações que ressaltaram 
imperativas no processo de aprendizagem.

Os principais resultados mostraram que a maioria dos pais e alunos 
não apresentaram sua concepção de aprendizagem quanto questionado. 
No entanto, quando perguntado sobre as causas essas categorias salien-
taram problemas individuais, sociais ou questões relacionadas ao trabalho 
docentes. Entre os professores, as compreensões dos problemas de apren-
dizagem estão relacionadas aos problemas individuais e da família. Sobre os 
encaminhamentos/ajuda percebe-se que grande maioria dos participantes 
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ressaltam o papel da escola, dos docentes ou de setores responsáveis, o 
que a nosso ver constitui momento importante, apesar de ninguém ter pon-
tuado um trabalho específico no espaço escolar.

Em nossa realidade - as dificuldades de aprendizagem, na maioria das 
vezes, o educando não tem a possibilidade de se expressar, interagir, opinar 
sobre determinado assunto, participar, interpretar e construir sua autono-
mia. Em muitas das situações os pais não se sentem seguros em opinar 
sobre o processo de aprendizagem, seja por não compreender o processo 
educacional, seja por não compreender as especificidades que envolvem as 
práticas pedagógicas. Por fim, os professores carentes de capacitação, de 
melhoria em seu ambiente de trabalho, turmas superlotadas e excesso de 
trabalho, entre outros problemas, terminam sendo vítimas de um processo 
educacional difícil.

Por fim, é importante salientar que esta pesquisa não pretendeu generali-
zar seus resultados. Faz-se necessário estudar em profundade, em distintas 
realidades escolares – diferentes idades e demais atores do processo edu-
cacional: pedagógo, gestores, psicopedagogos, psicologos educacionais. 
Nosso momento atual é fertil, e ao mesmo tempo, tardio, quando se reporta 
as dificuldades de aprendizagens.
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A LEITURA EM SALA DE AULA: DISCUSSÕES 
CONCEITUAIS E PRÁTICAS1

Daniele Cariolano da Silva2 | Aline da Silva Pereira3  

Claudeth da Silva Lemos4 | Jacques Therrien5

Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Estadual do Ceará – PPGE/UECE, 
com o objetivo de compreender a leitura vivenciada em sala de aula, tra-
zendo à tona algumas discussões conceptuais e práticas. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, utilizando como procedimentos 
de apreensão de dados, a revisão bibliográfica e a realização de entrevistas 
semiestruturadas com oito professores supervisores egressos do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC). Destacaram-se 
como referenciais teórico-metodológicos, estudos de Freire (1987, 2011), 
Silva (2008, 2009, 2011), Kleiman (2016), Lüdke e André (1986), Bogdan e 
Biklen (2006), dentre outros. Os resultados vislumbraram concepções e 
práticas leitoras atreladas a aspectos pragmáticos, conteudísticos, grama-
ticais, de simples decodificação textual e extração de informações na busca 
por uma única interpretação possível e autorizada do escrito. Perspectivas 
com nuances críticas de leitura, entretanto, também foram constatadas 

1 Artigo resultante de projeto de pesquisa
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ao pretender uma compreensão reflexiva do texto e do próprio mundo, no 
movimento dialético de escrita, transformação e posterior reescrita. A par-
tir da relação entre Universidade e Escola, infere-se a interdependência de 
que a formação do profissional leitor crítico (ensino superior) possivelmente 
terá posteriormente suas marcas na formação do aluno leitor crítico (educa-
ção básica). Para tanto, os processos e práticas universitárias de formação 
leitora devem estar vinculados a projetos de transformação social, política, 
econômica e cultural.
Palavras-chave: Leitura, Prática docente, Criticidade.
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Introdução

O estudo foi realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual do Ceará – PPGE/UECE, com o 
objetivo de compreender a leitura vivenciada em sala de aula, vislum-

brando algumas discussões conceptuais e práticas. Para tanto, buscou-se 
desvelar as perspectivas e as formas de leitura basilares na prática docente 
dos sujeitos participantes da pesquisa.

Parte-se da problemática de que nas instituições de ensino ainda se 
desenvolvem práticas leitoras de forma segmentada e dissociada do con-
texto teórico e social global; atividades de leitura com foco na quantificação 
de livros e exposição conteudística em detrimento da qualidade de significa-
ção e uso social dos mesmos, levando ao esvaziamento e a uniformização 
da linguagem oral e escrita. Tal cenário favorece a formação de leitores acrí-
ticos, reduzidos no máximo a decifradores linguísticos.

Tem-se a premissa teórica referencial de que para ultrapassar o con-
texto de leitura obsoleta e mecanizada, emerge a criticidade imprescindível 
ao desvelar do dito e não dito do escrito. As situações de ensino e aprendiza-
gem pode possibilitar ao docente frente aos desafios sociais e educacionais, 
ir além dos hábitos tradicionais de leitura escolarizada, dos velhos materiais 
escritos, na busca pela maturidade leitora por meio do contato com dife-
rentes meios escritos, temáticas, problematizações, autores e artefatos da 
linguagem. A percepção das relações entre texto e contexto permite uma 
maior compreensão de estruturas internas e externas que influenciaram e 
que se fazem presentes nos meios escritos. Quanto mais profunda e signi-
ficativa for a leitura da leitura do mundo, mais críticas e reflexivas serão as 
concepções e ações diante das dificuldades e das possibilidades econômi-
cas, sociais e culturais a enfrentar.

Com o intento de garantir os objetivos propostos, recorre-se a pes-
quisa qualitativa do tipo estudo de caso, utilizando como procedimentos 
de apreensão de dados, a revisão bibliográfica e a realização de entrevistas 
semiestruturadas com oito professores supervisores egressos do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (FECLESC). Tal pesquisa tem 
sua relevância e justificativa pela possibilidade de se refletir sobre concep-
ções e práticas leitoras sob a base da relação entre educação superior e 
educação básica, uma vez que os sujeitos são professores (formados a nível 
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superior / Universidade) egressos do PIBID (de certa forma, um perfil dife-
renciado) que ensinam nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 
médio (nível básico / Escola). O estudo possibilita abrir caminho para possí-
veis aprofundamentos teóricos e empíricos em torno da temática.

Metodologia

A pesquisa se pautou por pressupostos qualitativos, em que se pri-
vilegiam as perspectivas dos sujeitos de investigação, dados subjetivos 
decorrentes do contato aprofundado com os indivíduos, sendo as causas 
exteriores de importância secundária; consideram-se os diferentes pontos 
de vista dos participantes, sua abrangência, dimensionalidade e dinamici-
dade interna envolvida, portanto, a maneira, os sentidos, as significações 
e as perspectivas em torno de determinadas questões, situações, fatos 
ou problemas entremeados (BOGDAN; BIKLEN, 2006). Nessa perspectiva 
qualitativa, utiliza-se como método investigativo o estudo de caso, em que 
conforme Lüdke e André (1986), deve-se considerar: o referencial teórico 
inicial serve como estrutura básica; a importância do contexto específico 
da problemática; a multidimensionalidade e a multirreferencialidade pre-
sentes na complexidade natural do fenômeno; a variedade de informações 
provindas de diferentes situações, fontes, informantes e instrumentais; as 
generalizações naturalísticas possíveis; os posicionamentos conflitantes, 
ideias, concepções e atitudes divergentes; a materialização do estudo de 
caso a partir do relatório escrito final.

Como procedimentos de apreensão de dados, recorreu-se à revisão 
bibliográfica pertinente à problemática de pesquisa, abrangendo a análise 
de investigações anteriores (já produzidas) sobre o tema e se fazendo pre-
sente nas discussões teóricas. Isto com o intuito de identificar o impacto, 
as relações e a proximidade de certos estudos como o problema, o objeto 
investigativo, os objetivos propostos, as questões teórico-metodológicas, 
as categorias e os constructos relevantes para este trabalho, uma vez que, 
segundo ALVES-MAZZOTI (1998, p.188) a revisão crítica de teorias e pesqui-
sas no processo de produção de novos conhecimentos constitui um aspecto 
imprescindível “[...] à construção do objeto de pesquisa e como tal deve ser 
tratado, se quisermos produzir conhecimentos capazes de contribuir para o 
desenvolvimento teórico-metodológico na área e para a mudança de prá-
ticas que já se evidenciaram inadequadas ao trato dos problemas sociais”. 
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Tal processo de revisão deve se configurar como um esforço para ir além 
da pura descrição. Busca-se teorizar, atribuir significado aos achados, o que 
requer conhecimento acumulado sobre o problema focalizado, a adequação 
das teorizações possíveis, capacidade de construção teórica, dentre outros 
elementos.

Além disso, houve para a apreensão de dados, a realização de entrevistas 
semi-estruturadas, cujos entrevistados foram oito professores supervisores 
egressos de subprojetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) no âmbito da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do 
Sertão Central – FECLESC. A classificação e a referência dos sujeitos segui-
ram uma ordem alfabética (professor supervisor A, professor supervisor B, 
professor supervisor C, assim por diante).

O processo analítico dos dados obtidos consistiu na organização e clas-
sificação dos dados em categorias descritivas e na posterior teorização, 
com o objetivo de ir além do que está explícito, da mera descrição, para uma 
profunda reflexão crítica do objeto de análise, fundamentando-se no refe-
rencial teórico-metodológico constituído por estudos de Freire (1987, 2011), 
Silva (2008, 2009, 2011), Kleiman (2016), Lüdke e André (1986), Bogdan e 
Biklen (2006), dentre outros.

Referencial teórico

A tradição escolar da leitura em sala de aula se configurou ao longo dos 
tempos na difícil, mecânica e maçante decifração de palavras sem sentido 
real para a vida do aluno. As práticas desmotivadoras de leitura se iniciam 
com os primeiros contatos do educando com a palavra escrita, permeando 
seu processo de alfabetização, alongando-se nas demais etapas de escola-
rização e muitas vezes fechando o ciclo em sua formação universitária. Isso 
ocorre uma vez que,

as práticas desmotivadoras, perversas até, pelas consequên-
cias nefastas que trazem, provêm, basicamente, de concepções 
erradas sobre a natureza do texto e da leitura, e, portanto, da lin-
guagem. Elas são práticas sustentadas por um entendimento 
limitado e incoerente do que seja ensinar português, entendi-
mento este tradicionalmente legitimado tanto dentro como fora 
da escola (KLEIMAN, 2016, p.23).
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A leitura vivenciada em sala de aula de forma limitada e obsoleta deriva 
de concepções errôneas em torno da linguagem, da leitura e do texto como 
unidade discursiva, sendo perpetuado e legitimado dentro e fora do espaço 
escolar, por exemplo, por meio das exclusões sociais. Kleiman (2016) apre-
senta algumas concepções errôneas e limitadas de texto e leitura que 
fundamentam muitas das práticas leitoras que são transmitidas e consoli-
dadas nas instituições de ensino, conforme abaixo:

I – O texto reduzido a simples conjunto de elementos gramaticais: nesta 
acepção se considera apenas os aspectos estruturais, desvinculados ao 
contexto no qual se produziu e para o qual o texto está direcionado. Assim, 
ocorre uma prática de leitura gramatical em que o professor escolhe um 
determinado texto seja pela sua estrutura seja por outros motivos, apenas 
para ensinar específicas regras sintáticas, classes ou funções gramaticais.

II – O texto como repositório do qual se pode extrair mensagens e 
informações: aqui o texto é utilizado em sala de aula para que seja extraído 
determinadas informações a partir do domínio de cada palavra que constitui 
o escrito. Considerando que o texto consiste em um conjunto de palavras 
e que cada uma possui um significado, é proposta a prática de leitura de 
palavras em que lendo e apreendendo seu significado individualmente tem-
se a hipótese de que se garantirá a apreensão da mensagem geral do texto.

III – A leitura apenas como decodificação textual: nesta mecânica prá-
tica leitora o aluno é levado automaticamente a ler o texto tentando localizar 
nele um conjunto de palavras idênticas ou similares que também estão 
presentes na pergunta feita pelo professor e para a qual se exige uma deter-
minada resposta ou informação. Não há nenhum esforço intelectual, de 
efetiva compreensão e inferência, apenas a identificação no texto do trecho 
que se repete na pergunta, o que já garante a sua resposta.

IV – A leitura como instrumento avaliativo: considerando esta perspec-
tiva, a prática de leitura se reduz ao aferimento da capacidade do aluno de 
ler, cabendo ao docente dar um conceito de aprovação ou reprovação deste 
educando quanto à referida capacidade. Assim, a leitura se restringe a verifi-
car se o aluno reconhece letras, se faz associação entre fonema e grafema, 
se ler sílabas, palavras, frases ou textos mais longos.

V – A leitura numa concepção autoritária: a partir desta concepção, 
há apenas uma única forma de se realizar a leitura do texto e uma única 
interpretação possível, autorizada para o que está escrito. Há um cami-
nho determinado para se chegar a esta leitura autorizada em seu sentido 
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absoluto, considerando que independe a experiência e a contribuição do 
leitor na produção de sentidos do texto. A leitora é tomada apenas para 
constatar se a leitura que o aluno faz se aproxima ou se distancia da leitura 
e da interpretação autorizado do autor.

Tais perspectivas leitoras fragmentadas e acríticas se fomentam no ima-
ginário social no qual os escritos presentes nos espaços escolares são tidos 
como instrumentos sagrados e infalíveis, verdades objetivas, não passíveis 
de contestação, dúvida ou crítica, resultado da concepção de Educação 
como simples transmissão de conteúdos em que o aluno se posiciona 
como receptor e o professor tem a função de transmitir a informação sem 
nenhuma mediação dialógica e interventiva.

As concepções e práticas de leitura, entretanto, devem permitir ao leitor 
ir além das linhas de um texto, do reconhecimento e interpretação textual. 
Persiste uma análise dinâmica e comparativa entre o texto com qual o inte-
rage, seu conteúdo, estilo, fins sociais e educacionais com o repertório que o 
próprio leitor detém, o conhecimento de outros textos semelhantes ou não, 
desenvolvendo desse modo, novas relações, distinções, associações, com-
binações ou diferenciações de concepções e posicionamentos. Parte-se 
dos processos de seleção, indagação, análise e reflexão para compreender 
os aspectos sociais de produção do texto, suas circunstâncias, razões e 
interesses os quais ele nos remete.

Quando se ler criticamente sempre se produz um julgamento de valor, 
mérito, do conhecimento produzido e analisado durante ou após a interação 
leitor-escrito. Segundo Silva (2009, p.33), ler criticamente um texto 

raciocinar sobre os referenciais de realidade desse texto, exa-
minando cuidadosa e criteriosamente os seus fundamentos. 
Trata-se de um trabalho que exige lentes diferentes das habituais, 
além de retinas sensibilizadas e dirigidas para a compreensão 
profunda e abrangente dos fatos sociais.

O caminho a ser percorrido pelo leitor tem o sentido e a direcionalidade 
movidos pela suspeita constante no que diz respeito aos vários veículos 
de comunicação e suas temáticas em circulação e divulgação, bem como 
pela intensa sensatez e sensibilidade ante a organização e estruturação 
da linguagem escrita em dada sociedade. Os posicionamentos de sus-
peita e sensibilidade são imprescindíveis considerando que interpretações 
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da realidade, contestações ou defesas de convicções podem permear um 
grande número de suportes escritos seja de forma argumentativa, narra-
tiva, descritiva ou dissertativa, dependendo do contexto do texto, do leitor, do 
autor e os objetivos que se pretendem alcançar.

Para construir e aprimorar tais competências da leitura crítica nos espa-
ços de ensino persiste que os alunos estejam envolvidos em contextos 
problematizadores, de participação, debates e conflitos de ideias, de con-
fiança e abertura para questionamentos, reflexões e críticas sobre todos os 
elementos e aspectos que configuram as propostas de ensino e aprendi-
zagem, bem como o trabalho pedagógico desenvolvido de um modo geral. 
Isso se dá porque,

se considerarmos que é própria da democracia a convivência 
com o conflito e a diferença, evidenciados na maioria das vezes 
por lutas, controvérsias e polêmicas nos campos do discurso e 
nas arenas sociais, as condutas críticas de leitura ganham um 
destaque bastante especial (SILVA, 2009, p. 35).

O leitor crítico deve dominar os diversos códigos da linguagem escrita, 
os códigos sociais da argumentação, convencimento ou persuasão, a maior 
quantidade e diversidade de portadores textuais, suas expressões, sentidos 
e análises. Ele é intelectualmente maduro, eclético, compreende e lança mão 
das variações, mecanismos e funções linguísticas, podendo se posicionar 
de forma vigilante e astuciosa contra ou a favor em diferentes situações 
funcionais da linguagem. Em síntese, o leitor crítico dispõe do equilíbrio, res-
ponsabilidade, perspicácia e cometimento necessários para não cair nas 
armadilhas dos discursos dogmáticos, céticos, de suposta igualdade, neu-
tralidade e universalidade dos fatos. Para Freire (2011, p.30) “a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 
forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo atra-
vés de nossa prática consciente”. Ler criticamente um texto é penetrar tanto 
nas entranhas dos aspectos formais, estilísticos, estruturais e conteudísti-
cos como nos aspectos sociais e políticos, uma vez que não se separa texto 
e contexto, linguagem e realidade.
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Resultados e discussão

Apesar de haver certos indícios de uma compreensão mais abran-
gente das distintas formas de leitura (fílmica, imagética, de textos escritos 
impressos e eletrônicos) e de uma atitude para ultrapassar a limitada deco-
dificação dos sinais gráficos quando o professor objetiva a compreensão 
textual, ainda se contatam concepções de práticas leitoras muito atreladas 
ao assunto/conteúdo de ensino, às necessidades básicas e práticas da aula 
como a resolução de demandas escolares, de atividades e questões, como 
se pode observar nos depoimentos abaixo.

Compreendo que as práticas de leitura é aquilo que tem haver 
com o conteúdo, independente se está lendo um livro, apren-
dendo com recursos eletrônicos, apresentação de um vídeo, de 
um livro ligado ao seu assunto, independente de um tema, de um 
gráfico. Fazer a leitura não para simplesmente ler, entender as 
significações das palavras e compreender realmente o que se 
está pedindo dele. Creio que o objetivo da leitura primeiro, o que 
veio na mente, é compreender aquele objetivo proposto com a 
temática. (PROFESSOR SUPERVISOR A).
Fazer com que o aluno saiba ler, interpretar e resolver. Ler o enun-
ciado, um texto, interpretar aquilo foi dito e cruzar com aquilo que 
foi ensinado em sala de aula pra ele conseguir resolver a questão, 
o enunciado. (PROFESSOR SUPERVISOR E).

Essas concepções não expressam efetivas práticas de leitura crítica, 
necessárias não somente à leitura, compreensão e solução de atividades 
de ensino, mas para ir além do que graficamente está escrito, desvendar 
o oculto, o que está nas entrelinhas, o não dito. A compreensão crítica da 
linguagem escrita prescinde do exercício crítico de percepção da linguagem 
social, do contexto sócio-histórico que entrelaçam o léxico, pois “a leitura 
do mundo e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas. O comando 
da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à 
experiência comum dos alfabetizandos e não de palavras e de temas apenas 
ligados à experiência do educador” (FREIRE, 2011, p. 41). Quando a leitura da 
palavra parte da leitura do mundo, ela ocorre de forma natural e significativa, 
pois a decifração da palavra e posterior compreensão crítica do objeto não 
representam algo externo à leitura do mundo, mas pertencente a ela.
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A palavra ou descrição de um objeto deixa de ser simples e mecanica-
mente memorizada, passando a ser profundamente apreendida de modo 
significativo e dialético. Isto porque a palavra pronunciada contempla duas 
dimensões (reflexão e ação), “[...] em uma interação tão radical que, sacrifi-
cada, ainda em parte, uma delas, se ressente, imediatamente, a outra. Não 
há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra verda-
deira seja transformar o mundo” (FREIRE, 1987, p.44). Assim, mediados pelo 
mundo, o diálogo é o encontro dos homens para pronunciar o mundo, não se 
restringindo à relação eu-tu. Pronunciar a palavra é pronunciar o mundo, daí 
a leitura de ambos deva ser um ato reflexivo, dialógico, democrático, viven-
cial, portanto, uma práxis.

Considerando suas concepções de leitura, os professores superviso-
res também revelaram algumas das formas encontradas de realizar suas 
práticas leitoras no espaço escolar, umas apresentam lacunas quanto à cri-
ticidade necessária ao ato de ler, outras evidenciam aspectos reflexivos e 
críticos, conforme relatos a seguir:

Sempre tento iniciar as minhas aulas com um momento de refle-
xão até mesmo para que eles pudessem se despertar naquele 
momento. A partir das leituras que eles fazem, a gente vai pon-
tuando o que acharam de importante e o que já sabem sobre 
determinado conteúdo. A gente vai pontuando pra quando 
ele expressar o conteúdo eu possa fazer a ponte, o feedblack 
até mesmo pra valorizar aquilo que ele já sabe. (PROFESSOR 
SUPERVISOR D). 
O que a gente pode fazer é trabalhar a interpretação de textos 
em cima da disciplina de matemática. Trabalho questões, em 
especial questões do enem que são mais contextualizadas, você 
vai lendo o enunciado, vai tentando junto com ele interpretar. O 
grande desafio hoje é fazer com que o aluno raciocine e inter-
prete, mas de forma lógica. (PROFESSOR SUPERVISOR E).
Eu sempre levo um texto de reflexão relacionado ou não com 
o assunto da aula pra eles refletirem, pensarem (PROFESSOR 
SUPERVISOR H).

Nos depoimentos, observa-se certa tentativa de associação entre 
os conteúdos de ensino, o contexto da instituição escolar e o mundo da 
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cotidianidade; os conceitos e relações advindos da experiência escolar aos 
que se originam na vivência cotidiana de outros espaços, tempos, situações 
e sujeitos sociais. Compreende-se, de certo modo, a importância da leitura 
da palavra precedida da leitura da realidade, de relacionar texto e contexto, 
o saber científico e o saber do senso comum do aluno, numa tentativa de 
favorecer uma leitura significativa. Esta leitura, entretanto, ainda se limita ao 
entendimento do que supostamente fosse a ideia principal do texto, do que 
talvez devesse ser o objetivo do autor, restringindo-se apenas ao que está 
posto, ao visível. Isto é importante, mas também se deve questionar sobre 
as condições e o porquê de produção do escrito, bem como a respeito dos 
interesses para os quais ele se direciona e suas relações para a manutenção 
do status quo, uma vez que nem todo escrito tem caráter revolucionário.

A leitura crítica decorre a partir da relação entre aspectos linguísticos e 
contextuais de produção do texto, portanto, uma compreensão crítica do ato 
de ler que segundo Freire (2011, p.19) “[...] não se esgota na decodificação 
pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipe e se 
alonga na inteligência do mundo”. Persistindo desse modo, a necessidade 
da passagem do mundo imediato, das primeiras leituras mais experien-
ciais, sensoriais e perceptivas para o mundo de contextos mais complexos, 
o da leitura da palavra. Esta será tão mais correta e profunda quanto seja 
a capacidade de associar o mundo da instituição de ensino ao mundo da 
cotidianidade; os conceitos e relações advindos da experiência escolar aos 
que se originam na vivência cotidiana, de outros espaços, tempos, situações 
e sujeitos sociais.

Para a leitura, persiste a criticidade necessária como contraponto às rela-
ções simbólicas de dominação de uma classe sob outra gera conflitos ao 
suposto consensus e bem estar social. Silva (2009) afirma que a criticidade 
como expressão da cidadania e um valor atitudinal é conduzida ideologi-
camente pelos detentores do poder econômico e político, uma vez que a 
conservação e perpetuação dos privilégios materiais e simbólicos de uma 
classe social dependem do nível de alienação da consciência e do confor-
mismo da sociedade. Não se objetiva formar leitores críticos, pois é uma 
ameaça ao status quo.

A compreensão crítica da linguagem escrita prescinde do exercício crítico 
de percepção da linguagem social, do contexto sócio-histórico que entrela-
çam o léxico e contrariando as perspectivas e práticas leitoras mecanicistas, 
a vivência da leitura crítica por professores e alunos deve considerar que
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[...] são os elementos relevantes ou representativos os que con-
tam, em função do significado do texto, a experiência do leitor 
é indispensável para construir o sentido, não há leituras auto-
rizadas num sentido absoluto, mas apenas reconstruções de 
significados, algumas mais e outras menos adequadas, segundo 
os objetivos e intenções do leitor (KLEIMAN, 2016, p.34).

O processo de leitura crítica da palavra possibilita vivenciar o movimento 
de reflexão e ação, de ir do mundo à palavra e depois realizar a ação inversa. O 
sujeito inicia o ato de ler a palavra, precedido da leitura de seu mundo, depois 
é capaz de produzir a leitura da leitura anterior menos crítica do mundo e 
desse modo, de se posicionar enquanto sujeito criador e político perante a 
construção de sua própria linguagem escrita e a leitura dessa linguagem.

Entremeadas ao panorama acima, acentuam-se nas entrevistas dos 
professores supervisores, alguns aspectos que dificultam o desenvolvi-
mento de suas práticas de leitura em sala de aula tais como: os cognitivos, 
os comportamentais e aqueles no âmbito das relações estabelecidas entre 
professor, conhecimento e aluno que, de certo modo, expressam as interfa-
ces até então condicionadas entre Universidade, Escola e Sociedade.

Uma das dificuldades mais gritantes é trabalhar com alguns alunos 
que não têm certas estruturas desenvolvidas. Ele tem dificuldades de 
abstrair. Está atrelada também a questão comportamental. (PROFESSOR 
SUPERVISOR B).

Uma das principais dificuldades é a participação, por que nem 
todos querem participar justamente pela falta do interesse. 
Segundo, eles têm muito medo da rejeição dos colegas, da timi-
dez, eles têm receio dos colegas vão dizer, fazer. (PROFESSOR 
SUPERVISOR D).
O grande problema de todo professor hoje é a falta de preparo 
dos alunos. A matemática não é só números, é interpretação 
assim como o português. Por incrível que pareça eu me deparo 
com alunos do terceiro ano que não sabe interpretar, alguns nem 
sabe ler. (PROFESSOR SUPERVISOR E).

Em meio às dificuldades educacionais e relacionadas ao comportamento 
dos discentes, que são, por sua vez, decorrentes de problemáticas sociais 
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além das instituições de ensino, destaca-se o baixo nível de aprendizagem 
dos alunos como uma das dificuldades de enorme relevância, por constituir 
ponto-chave inicial para a reflexão crítica sobre a Educação, a estrutura e 
o funcionamento dos sistemas de ensino, a formação docente, as condi-
ções de exercício do magistério, os processos de aprendizagem vivenciados 
pelos discentes, dentre outros elementos. Ressalva-se o fato de que isto só 
é possível se a referida reflexão ocorrer sobre as bases dos condicionan-
tes sociais, econômicos, políticos e culturais mais amplos, que fomentam, 
sustentam, movimentam e reproduzem toda a dinâmica da sociedade, de 
existência e sociabilidade entre os seres homens.

Nessa perspectiva mais ampla da conjuntura social, analisa-se o baixo 
nível de aprendizagem discente, articulada às péssimas condições institu-
cionais, físicas, materiais e didático-pedagógicas na oferta da Educação 
escolar que, analisada na esfera da história da Educação e do magistério 
brasileiro, exprime mais retrocessos do que propriamente avanços concre-
tos e que “na vertente do ‘sentimento’, não se pode afirmar que o professor 
esteja vivenciando um período de felicidade, a menos que cego e alienado da 
sua própria existência na sociedade capitalista” (SILVA, 2008, p.54). Ante os 
ciclos históricos de ilusão e desilusão no magistério brasileiro e das precá-
rias condições que envolvem o saber e o saber-fazer docente, o professor se 
mostra reificado em suas relações com os demais sujeitos e consigo.

Em síntese, ao longo dos tempos, as instituições de ensino parecem não 
conseguir desempenhar seu papel social de produção cultural, formação e 
humanização do homem. Na melhor das hipóteses, “a escola parece estar 
cumprindo somente a primeira condição envolvida no ensino da leitura – de 
alfabetizar. Ora, a alfabetização é uma condição necessária, mas não sufi-
ciente para a formação do leitor crítico” (SILVA, 2011, p.78). Desse modo, 
parece que a escola até então só consegue favorecer as conexões entre 
código oral e código escrito, daí as dificuldades dos alunos, em sala de aula, 
de compreender, refletir e abstrair, de estabelecer inter-relações de texto e 
contexto, pois, limitados, os discentes só conseguem realizar a leitura e a 
reprodução literal do texto. Muitas vezes, dependendo do escrito, reprodu-
zem-se também maneiras de sentir, pensar, fazer e viver próprias do modo e 
das relações capitalistas registradas no escrito.
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Considerações finais

Ao longo dos tempos, a não intervenção das práticas de leitura crítica 
nos vários espaços e instituições sociais promove a ignorância e a cons-
ciência ingênua do homem, o congelamento de sua capacidade reflexiva, 
lúcida e crítica e dessa forma, a total subserviência humana. Esquemas 
simbólicos de manutenção da ignorância e da escravização da consciência 
humana mascarados em concepções, valores e posicionamentos de convi-
vência social são necessários à lógica do mundo dominante e a aceitação 
“consensual” dos argumentos que a sustentam. Assim, tem-se o cenário de 
formação de sujeitos não leitores críticos que por sua vez, são necessários à 
reprodução material e ideológica da classe dominante, por conseguinte, das 
múltiplas formas de manipulação, dominação, exclusão e dependência de 
uma camada social sobre outra.

Marcas desse cenário são percebidas nas concepções e práticas leito-
ras vislumbradas nos discursos dos professores entrevistados. Atrelada a 
aspectos pragmáticos, técnicos, conteudísticos, memorísticos, gramati-
cais, linguísticos, avaliativos, de decodificação textual e simples extração de 
mensagens e informações, a leitura se apresenta autoritária ao se reduzir à 
limitada busca por uma única interpretação possível e autorizada do escrito. 
Vale destacar que perspectivas com nuances críticas de leitura também 
foram constatadas nos depoimentos docentes, ao pretender a partir das 
práticas leitoras certa compreensão reflexiva do texto e do próprio mundo, 
no movimento dialético de escrita, transformação e posterior reescrita.

A leitura da palavra e do real somente ocorrerá de forma espontânea e 
significativa a partir do sujeito criador de sua própria história no e para o 
mundo. Assim, para além de tais nuances reflexivas, a leitura deve poste-
riormente possibilitar desocultar nos instrumentos inscritos, as atitudes, 
os valores e as orientações de ajustamento e padronização dos sujeitos 
às estruturas injustas e antidemocráticas de funcionamento da sociedade 
capitalista. Tais estruturas promovem em geral o conformismo, a obediên-
cia, a individualidade, a divisão social, bem como relações de subordinação 
e dominação. Além disso, é relevante a vivência de processos de leitura, mas 
também de processos de ensino de leitura, de transformação dos modos 
convencionais, ingênuos, conservadores e passíveis de ver e se posicionar 
diante dos escritos; de projetos de leitura crítica das diversas formas de 
manipulação, exclusão e dependência dominantes que fazem com que a 
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mentira seja aceita consensualmente como verdade absoluta, mascarando 
a objetividade dos fatos.

Ante aos achados encontrados pela pesquisa no âmbito das concepções 
e práticas leitoras vivenciadas na educação básica, pode apontar como infe-
rência de que há certa relação de interdependência entre a leitura realizada 
(na escola) e a instituição de formação docente (Universidade), que por sua 
vez deve ser problematizadora, questionadora de seus programas e planos 
institucionais e curriculares, de suas finalidades, objetivos, contextos políti-
cos, sociais e educacionais, fomentando desse modo conflitos, discussões, 
posicionamentos e defesas de convicções em todos os seus níveis, instân-
cias e aspectos. A formação do profissional leitor crítico (ensino superior) 
possivelmente terá suas marcas vislumbradas posteriormente na formação 
do aluno leitor crítico (educação básica). Os processos culturais de forma-
ção leitora vivenciados na universidade devem estar vinculados a projetos 
para além da restrita comunidade universitária, de transformação social, 
política, econômica e cultural.
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VALSA DAS FLORES, UMA AULA EM CINCO ATOS: 
EXPERIMENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM ENSINO DE 

BIOLOGIA
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Prof. Dr. Océlio Jackson Braga3

Resumo: Este artigo descreve uma experimentação no ensino de Evolução 
realizada por meio da união da Dança e Biologia. Seu objetivo é investigar 
novas formas de conduzir o aprendizado, colocando o aluno como agente 
construtor de seu conhecimento, tendo a arte como motor que movi-
menta e transforma cada momento da aula. Os referenciais teóricos são 
Demerval Saviani com sua Pedagogia Histórico-Crítica e David Ausubel com 
a Aprendizagem Significativa. A atividade foi dividida em cinco momentos 
chamados de Atos, uma referência ao ballet clássico. Em cada ato foi tra-
balhado os seguintes tópicos: levantamento de conhecimentos prévios, 
socialização conhecimentos científicos, aplicação da dança como princípio 
norteador da construção do conhecimento evolutivo, socialização de senti-
mentos e impressões sobre a atividade, analogia entre a atividade realizada 
e o mundo natural e avaliação. O levantamento de conhecimentos prévios 
mostrou que a maior parte dos alunos teve pouco contato com conheci-
mentos botânicos, sendo estes muito mais ligados ao seu contexto social 
do que a um caráter científico. Com relação ao entendimento de evolução 
estavam ainda num estado de síncrese, acreditando que este processo é 
direcional e segue rumo a uma melhora e complexificação dos organismos. 
Já na avaliação qualitativa realizada no último ato, os educandos mostraram 
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ter iniciado a construção de um pensamento evolutivo mais coerente, con-
ciso e de acordo com a teoria da evolução.
Palavras-chave: Pedagogia Historico-Crítica. Teoria da Evolução. Arte-
Ciência. Prática Pedagógica.
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Introdução

O ensino de ciências, em especial o de evolução e botânica, é extrema-
mente problemático e marcado por muitas dificuldades. Concepções 
equivocadas de que a evolução ocorre a nível de indivíduo, de modo 

direcional, seguido no sentido do progresso, são muito comuns. Crianças 
com idade na qual poderiam ser tratados conteúdos que os antecipem para 
os estudos evolutivos, continuam estudando conteúdos muito focados na 
ecologia, sendo esta última de uma forma muito vaga. Tendo por objetivo 
facilitar a compreensão dos conteúdos, as áreas da biologia são fragmen-
tadas, de forma a transmitir para o aluno apenas os conceitos, termos e 
definições, que são, neste contexto, completamente desconexos. Nesta rea-
lidade, a evolução, ponto de união de todas as ciências da vida, algumas 
vezes é a última matéria estudada nas aulas de biologia, em outras nem 
chega a receber atenção. (TIDON; VIEIRA, 2009)

Não bastasse todos esses problemas causados pelos documentos 
oficiais que determinam como deve transcorrer o ensino de biologia, os 
materiais didáticos há décadas usam os mesmos exemplos inverossímeis. 
Todo aquele que concluiu os estudos básicos recorda dos exemplos dos 
pescoços das girafas e das mariposas para explicar evolução. Infelizmente 
estes exemplos apesar de completamente equivocados, continuam sendo 
utilizados para confrontar as ideias de Darwin e Lamarck, além de ignorar 
que este último também era um evolucionista, todavia limitado por seu con-
texto histórico (ROQUE, 2003).

É desta forma que, localizados temporalmente no século XXI, no qual 
podemos olhar para o passado e ver os avanços que experimentamos gra-
ças ao surgimento do pensamento científico, nos deparamos com uma 
realidade em que quase tudo ao nosso entorno evoluiu. Este “quase” é 
empregado pois a grande instituição responsável por disseminar o pen-
samento e as descobertas das ciências, como exposto, aparenta não ter 
evoluído como desejamos.

Todavia, isto não implica que não tenhamos pesquisadores empenha-
dos em mudar esta realidade. Um dos expoentes da educação brasileira, 
Demerval Saviani, tendo como referencial o Materialismo Histórico de Marx 
e a Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski, criou o método ao qual nomeou 
Pedagogia Histórico-Crítica.
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Saviani se alimenta da ideia de que o homem tem como base de sua 
formação o seu modo de produzir, desenvolvida pelo sociólogo alemão. 
Conquanto, admite ele que não existe em toda a literatura um método edu-
cacional fundamentado na teoria socialista.

“[...] fiz um percurso em busca de uma teoria da educação efe-
tivamente dialética, especificamente baseada no materialismo 
histórico. Nessa caminhada, a primeira constatação a que cheguei 
foi que nas matrizes do materialismo histórico não encontramos 
uma teoria sistematizada da educação. Nem Marx e Engels, nem 
Lênin, Lukács ou Gramsci, assim como os mais recentes como 
Mészáros, dedicaram-se direta e especificamente à elaboração 
teórica no campo da educação. [...]”. (SAVIANI, 2017).

O referido autor se viu obrigado a recorrer a outros autores também de 
referencial marxista, de forma a conseguir criar uma pedagogia verdadeira-
mente baseada no materialismo histórico. Isto se deu ao entrar em contato 
com a obra de Vigotski, que buscava criar uma Psicologia Histórico-Cultural, 
pautada, por exemplo, nos conceitos de classe (SAVIANI, 2017).

Desta forma, buscou-se neste primeiro autor um método verdadeiramente 
progressista, capaz de tirar os alunos de sua postura passiva-receptora. 
Neste ínterim, a aula dividida em momentos, como ocorre na Pedagogia 
Histórico-Crítica foi adaptada para os objetivos da atividade que aqui 
se registra. Apesar das adaptações, foi atentado para a manutenção da 
essência do método, momentos como o de Instrumentalização e Catarse, 
nos quais se encontram a raiz da mudança da Prática Social, neste caso a 
mudança do pensamento evolutivo, foram mantidas.

O segundo autor ao qual se buscou uma contribuição teórica foi David 
Ausubel. Para este, a aprendizagem, e também a reaprendizagem, se dá de 
forma muito mais efetiva, quando o estudante tem alguma predisposição 
(vontade) de aprender. Além disso, este processo se torna ainda mais fácil 
quando o conhecimento em construção consegue se conectar com os sím-
bolos já existentes na estrutura cognitiva do educando. Assim, é necessário 
que, para que se eduque de forma significativa, os conhecimentos prévios 
sejam levados em consideração, bem como inseridos na estrutura da aula 
(PELIZZARI, 2002). Na atividade que se segue os conhecimentos valoriza-
dos foram, sobretudo, aqueles relacionados as plantas, tanto os de origem 
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científica quanto os advindos do cotidiano dos alunos, e também aqueles 
conhecimentos relacionados à inteligência corporal-cinestésica.

Nesta perspectiva, entende-se que a única forma de mudar a reali-
dade, neste caso a realidade social dos educandos, bem como sua forma 
de entender a evolução, e como esta pode ser utilizada na transformação 
do seu entorno, é utilizando um método que resgate a humanidade esque-
cida dentro de cada um de nós. Este resgate, por sua vez, só seria possível 
através de uma educação que seja ao mesmo tempo artística e científica, 
sensível e racional, pois esta contempla a nossa natureza, ao mesmo tempo 
cognitiva e subjetiva, como afirma Moreira (2007) em seu trabalho sobre 
Schiller e Piaget.

É calcada na teoria supradescrita que a atividade exposta a seguir foi 
construída e aplicada no XIV Curso de Férias do PET Biologia/UFC, ten-
tando unir uma adaptação do método criado por um dos maiores teóricos 
da educação brasileira às perspectivas estéticas e pedagógicas de Schiller 
e Ausubel.

Metodologia

A aula, assim como os espetáculos de ballet, foi dividida em partes 
chamadas de “atos”, cada um deles com um propósito específico. As 
duas primeiras partes, ou atos, foram teóricas. Os dois atos subsequentes 
tinham um teor prático, em que a dança era propriamente aplicada, como 
forma de guiar os educandos na construção do pensamento evolutivo. Já 
o último ato foi intitulado de Coda, pois é o momento de encerramento e 
também de avaliação do desempenho da aula. É nesta última parte em que 
o professor avalia se os educandos caminharam no sentido de construir 
o pensamento evolutivo ou se mantém aquele pensamento distorcido do 
que é a evolução.

O primeiro ato, alcunhado de Premier Adagio, começou com alguns ques-
tionamentos aos educandos, tais como: O que é flor? Que imagem vem a sua 
cabeça quando se fala em flor? Existe apenas um tipo de flor? Qual a impor-
tância da flor para as plantas? Foi solicitado que as respostas para esses 
questionamentos fossem anotadas e/ou desenhadas quando possível e/ou 
necessário para que eles pudessem expressar seu pensamento da forma 
mais ampla possível. Todas as perguntas, tinham como objetivo saber quais 
conhecimentos prévios, de origem científica ou não, os educandos tinham, 
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bem como para que tenhamos uma noção, em comparações posteriores, do 
que eles têm de conhecimento evolutivo antes e após a atividade.

Uma vez que a atividade foi realizada com educandos de séries diferen-
tes, e com conhecimentos diferentes, o Seconde Adagio foi o momento em 
que alguns conceitos botânicos foram compartilhados. Aqui, foram enfoca-
dos conceitos e definição do que são peças florais, macroestruturas da flor, 
como androceu, filete, antera, gineceu, estilete, ovário, óvulos e outros. Estas 
definições foram compartilhadas para que os estudantes pudessem, não 
apenas se apropriar do conhecimento científico já produzido, mas também 
para que tivessem em seus vocabulários os termos necessários para poder 
expressar seu pensamento da melhor forma possível no último ato, a Coda.

Começando com a parte prática temos o Premier Allegro, em que os 
trinta educandos foram divididos em cinco equipes de seis estudantes, e 
cada equipe foi dividida em três duplas. Posteriormente, foi ensinado a eles 
cinco passos de Samba de Gafieira, uma modalidade de dança de salão, 
tanto para o (a) condutor (a) quanto para o (a) conduzido (a). Os passos 
foram: “S”, cruzado, balança, quadrado aberto, quadrado fechado. E desta 
forma, cada equipe ficou dividida nas áreas demarcadas com os seguintes 
desenhos:

Figura 1: Área de execução dos passos

Fonte: Produzida pelo autor
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Cada área tem uma dificuldade específica, como espaço reduzido e 
obstáculos. Desta forma, os passos ensinados deveriam ser adaptados, de 
forma que sua execução não danificasse a posição dos obstáculos. Após 
este primeiro momento, as duplas deveriam ir para as áreas que estavam a 
sua direita, e nelas repetir os passos, todavia os passos deveriam ser exe-
cutados com as modificações que foram feitas nas áreas em que estavam 
anteriormente.

O objetivo desta atividade é que os discentes percebam que, para cada 
área existe uma ou mais adaptações que os permitem executar suas ativi-
dades de forma bem-sucedida, todavia estas adaptações não têm o mesmo 
sucesso em áreas diferentes. O segundo, é que os educandos percebam que 
para ter sucesso na área, eles não precisaram desenvolver uma nova estru-
tura, mas sim utilizar as estruturas que já possuem para ser bem-sucedidos 
em suas atividades em cada área. E o terceiro é perceber que existe tam-
bém uma competição uma vez que as duplas competiam por um recurso, o 
espaço.

Desta forma, os estudantes podem construir uma noção de como ocorre 
a seleção natural e os demais motores da evolução. Assim, cada um poderia 
paulatinamente desconstruir a percepção direcional que tem da evolução. 
Com isso, poderiam notar que o indivíduo, por exemplo, não cria novas 
estruturas para se adaptar ao ambiente, mas é o ambiente que seleciona 
aqueles indivíduos que já estão bem-sucedidos com suas adaptações, o 
que lhes permitem ter, dentre outros fatores, um sucesso reprodutivo. E este 
último fator pode levá-los à conclusão de que a evolução ocorre, não a nível 
de indivíduo, mas de população.

No Seconde Allegro, o quarto ato, os discentes foram convidados a com-
partilhar os seus sentimentos a respeito da atividade. Para tanto seriam 
provocados com algumas perguntas como: Foi difícil pegar os passos? 
Como foi a experiência de ter que adaptar os passos? Foi possível realizar 
os movimentos adaptados na segunda área? Foi mais fácil ou mais difícil 
realizar a coreografia na segunda área?

Após essas perguntas, foi revelado aos educandos que o que eles aca-
baram de fazer é uma simulação do que acontece não só no mundo vegetal, 
o foco da atividade, como no mundo natural como um todo. Desta forma, a 
dupla é como a planta, a dança sua estratégia de sobrevivência, o improviso 
as adaptações dos vegetais, e os cones os fatores ambientais. O ‘desenho’ 
descrito com a movimentação é um reflexo do improviso que eles tiveram 
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que fazer na coreografia devido a área em que estavam. Assim como a 
variação na morfologia floral é o resultado das características, que foram 
selecionadas ao longo do tempo por estar mais adaptados às condições 
ambientais que cercava cada espécie.

A Coda, ou quinto ato, é um momento de exercício e avaliação, da atividade, 
do professor e dos estudantes. Aqui foram entregues espécimes de algu-
mas famílias com características muito marcantes como: Nyctaginaceae, 
Arecaceae, Asteraceae e Heliconiaceae. Com os exemplares em mãos 
foi realizada uma discussão/brincadeira com os discentes em que eles, 
simulando ser naturalistas, deveriam tentar descobrir por que cada flor ou 
inflorescência tem aquele formato. O objetivo aqui não é que eles saibam 
o motivo das adaptações, é captar termos como “Esta flor foi selecionada 
por...” “Ela estava mais adaptada a...”, pois estes revelam que o pensamento 
evolutivo está se consolidando, diferente de termos como “Essa flor desen-
volveu isto porque...” que podem revelar uma certa permanência de um falso 
entendimento do que é a evolução.

Resultados

Alguns já tinha entrado em contato com aulas de botânica anteriormente, 
o que ajudou um pouco no primeiro momento, a sondagem dos conhecimen-
tos prévios. Quando questionados sobre o que é flor muitos responderam 
ser algo delicado, que transmitia leveza, conforto, calma e agrado. No que 
tange o que vem as suas mentes quando se fala em flor a maioria desenhou 
margaridas, um desenho muito comum nas representações gráficas infan-
tis. Todavia o que chama atenção é que alguns educandos representaram 
o feminino em seus desenhos e escritas, associando também à delicadeza, 
ao sentimental e ao romantismo. Desta forma, é possível perceber que a 
percepção que os educandos têm deste órgão vegetal vem muito mais do 
social, do seu cotidiano do que dos conhecimentos naturalistas. O que de fato 
mostra que o trabalho de construção do pensamento e dos conhecimentos 
científicos necessita estar ligado ao dia-a-dia e à cultura dos discentes.

Já em relação a importância das flores, todos os estudantes ressalta-
ram o seu papel na polinização, este conhecimento provavelmente vem 
de outra atividade do curso que tinha esta relação ecológica como tema e 
título. Avançando um pouco ao segundo ato foi percebido uma relutância 
dos educandos com os termos botânicos socializados. Foi neste momento 
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que se questionou se os presentes já haviam tido aulas de botânica, apesar 
de alguns responderem positivamente, uma grande parte respondeu que 
estudou pouco ou que nunca tinha estudado botânica, o que também pode 
explicar o porquê de as referências vegetais dos alunos serem unicamente 
as sociais.

A maior parte dos educandos respondeu bem a proposta da atividade, 
mesmo aqueles que nunca antes tinham entrado em contato com a dança, 
estavam desinibidos a ponto de se deixar levar pela proposta da aula. Os 
discentes pegaram os passos rapidamente, uma vez que propositadamente 
foram escolhidos passos simples. Todavia, quanto a dançar sem derrubar 
os pinos na segunda área, quase metade da turma confessou ter derrubado 
pelo menos um, fazendo-os perceber que cada ambiente de fato exige uma 
adaptação adequada. Os alunos também lembraram que não só a área, mas 
também o passo facilitou ou dificultou a movimentação em cada área, o 
que, em analogia com o meio natural, poderia representar os hábitos com-
portamentais de cada indivíduo.

O último momento, a Coda, foi aquele em que de fato foi perceptível as 
mudanças em relação ao pensamento evolutivo. Apesar de a maioria não 
acertar a razão dos formatos florais, foi perceptível que eles agora compreen-
diam que a evolução não ocorre no indivíduo em resposta ao ambiente, mas 
o ambiente que é o fator selecionador dos indivíduos com as adaptações 
mais adequadas a ele. As expressões esperadas (“...esta flor foi selecionada 
por...”, “...ela estava mais adaptada a...”) foram mencionadas por grande 
parte dos alunos, aqueles poucos que insistiam numa visão progressista4, 
eram questionados para que após um momento de desequilíbrio do pensa-
mento pudessem refletir e reequilibrá-lo.

Considerações finais

Na atividade os estudantes puderam mostrar muitos conhecimentos 
prévios trazidos do seu cotidiano, o que nos mostra a necessidade de tra-
zer para nossas aulas não só a ciência, mas também o contexto cultural e 
artístico que cerca os nossos educandos. A atividade por trazer elementos 
de dinamismo e diversão tem um forte potencial de, ao menos, introduzir 

4 Esta palavra foi empregada não num sentido político-econômico, mas sim como forma de expres-
sar a visão de que a evolução ocorre deterministicamente em direção ao progresso.
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os aprendizes num conjunto de aulas sobre estudos evolutivos. Como cada 
peça floral foi distribuída em duplicata, foi interessante notar as várias hipó-
teses levantadas pelos educandos. O que levanta a possibilidade de trabalhar 
também o método científico em uma atividade variante desta.

De acordo com as avaliações coletas ao final da atividade, os partici-
pantes deveriam responder a três comentários: “ Que bom! ” “ Que pena! ” 
e “ Que tal? ”, para os quais deveriam fazer, respectivamente um elogio, um 
crítica e uma sugestão. No primeiro item de comentário a maioria mostrou 
surpresa com a utilização de uma metodologia em ciências que combinava 
temas de biologia e expressões artísticas com uma abordagem baseada no 
cotidiano, tecendo muitos elogios à atividade ao petiano³, que conduzia a 
atividade e as petianas que auxiliaram na execução da atividade. Como crí-
tica, os alunos levantaram que a atividade tinha apenas um único ritmo de 
dança e que isso poderiam agradar muitos alunos, mas alguns poderiam se 
sentir incomodados devido a vergonha de tocar os demais colegas durante 
a execução, por motivo de timidez e inexperiência em manifestar emoções 
através de expressões corporais. Por fim, nas sugestões os alunos colo-
caram unicamente que poderiam ser utilizados outros ritmos, como ballet, 
jazz e danças urbanas.

A atividade pode ser classificada como bem-sucedida, uma vez que atin-
giu o objetivo proposto de lançar luz sobre o pensamento evolutivo e ao 
mesmo tempo fazer a integração arte-ciência. Todavia, a atividade contou 
com um aspecto puramente qualitativo, nesta perspectiva, seria interessante, 
em futuras aplicações da atividade, fazer dois questionários, um anterior e 
outro posterior, para que se pudesse fazer uma avaliação qualitativa seme-
lhante ao que executa Bizzo (1991) em sua tese sobre o ensino de evolução.
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AS PRÁTICAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE BIOLOGIA: UM ESTUDO DE CASO

Jamilly de Matos Alves1 | Maria Márcia Melo de Castro Martins2  

Ivo Batista Conde3

Resumo: A leitura ou o ato de ler é imprescindível ao processo de desen-
volvimento dos indivíduos, no tocante às dimensões cognitiva, social, 
política, e, sobretudo, educativa/cultural. O hábito de leitura caracteriza-se 
como prática necessária para a elaboração do raciocínio, do senso crítico 
e da capacidade de interpretação humana. Nos espaços escolar e acadê-
mico, a atenção voltada à leitura se percebe mais explicitamente nas áreas 
de Línguas/Literatura, não sendo comum tal preocupação no âmbito das 
Ciências. Nesta proposta, assumimos a leitura como a interação entre lei-
tor e texto e a problematizamos no campo da formação de professores de 
Biologia. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo investigar a forma-
ção leitora dos licenciandos de Ciências Biológicas de uma universidade 
pública cearense. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa 
de abordagem qualitativa, tendo por método o Estudo de Caso, e utilizou a 
entrevista semiestruturada como técnica de coletas de dados. Os sujeitos 
foram os alunos dos VIII e IX semestres do referido curso, entre os meses 
de maio a setembro de 2015. Os dados obtidos foram analisados de forma 
descritiva, analítico-interpretativa. Os achados da investigação permitem 
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concluir que os graduandos, em sua maioria, vivenciaram uma prática lei-
tora, porém expressaram dificuldades para materializá-la, principalmente 
em relação às leituras acadêmicas, uma vez que estas são mais complexas, 
exigindo maior dedicação e orientação.
Palavras-chave: Formação leitora, Formação de professores, Licenciatura 
em Ciências Biológicas.
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Introdução

O hábito de leitura caracteriza-se como uma prática extremamente 
importante de apreensão do mundo. “É um processo de interação 
entre o leitor e o texto. [...] Com exceção de informações muito deter-

minadas (um número telefônico ou de uma conta bancária, um endereço), a 
leitura sempre envolve a compreensão do texto escrito” (SOLÉ, 1998).

No Ensino Superior, assume um lugar de destaque, pois segundo Farias 
(2012), a preocupação com a leitura tende a aumentar no contexto univer-
sitário, tendo em vista a complexidade conceitual e argumentativa do texto 
acadêmico e a natureza das tarefas requeridas ao aluno nesse nível de 
formação.

Espera-se que, ao iniciar o Ensino Superior, os alunos tenham adqui-
rido, durante o seu processo formativo inicial nos Ensinos Fundamental e 
Médio, uma autonomia intelectual, que lhes permita alcançar uma apren-
dizagem efetiva. Contudo, o ensino, no Brasil, apresenta várias deficiências 
relacionadas à formação de leitores proficientes. Segundo Mata (2014), lei-
tor proficiente é aquele que não só decodifica as palavras que compõem o 
texto escrito, mas também constrói sentidos de acordo com as condições 
de funcionamento do gênero em foco, mobilizando, para isso, um conjunto 
de saberes. O conflito entre a complexidade da prática da leitura acadêmica 
e deficiências na formação de leitores requer dos docentes universitários 
proporcionar condições para que os alunos tenham oportunidades de sanar 
suas fragilidades em relação à leitura, o que se constitui um importante 
desafio.

No âmbito dessa temática e tomando como ponto de partida para a pre-
sente investigaçãonossas inquietações no tocante à licenciatura em Ciências 
Biológicas, nossa área de formação inicial, surgiram questionamentos a res-
peito das práticas leitoras de alunos em formação, no referido curso: Quais 
as leituras realizadas no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas? Qual 
o envolvimento dos licenciandos com as leituras dos conteúdos constituin-
tes das diversas disciplinas do Curso? Quais são as dificuldades e desafios 
que essa prática revela?

No intuito de responder a tais indagações, traçamos como objetivo: 
investigar a formação leitora dos licenciandos de Ciências Biológicas de 
uma universidade pública cearense. Para tanto, buscamos explicitar a his-
tória de leitura na formação escolar dos licenciandos; identificar os gêneros 
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textuais lidos por eles durante o curso de licenciatura; conhecer as dificul-
dades enfrentadas por esses estudantes, no tocante às leituras acadêmicas; 
destacar os desafios da prática de leitura no referido curso, a partir de per-
cepção desses graduandos.

Metodologia

No tocante aos aspectos metodológicos, o estudo foi realizado com doze 
licenciandos, época (2015), matriculados nos VIII e IX semestres (os dois 
últimos) do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, de uma universi-
dade pública cearense. Pela proximidade de conclusão do curso, poderiam 
atender mais amplamente aos objetivos do estudo. O critério da escolha 
também atendeu aspectos relacionados à disponibilidade dos sujeitos em 
participar da pesquisa.

O estudo é de abordagem qualitativa (MINAYO, 2011); caracteriza-
se como Estudo de Caso (YIN, 2010). A coleta de dados foi realizada 
mediante entrevista semiestruturada e a análise dos dados se deu de forma 
analítico-interpretativa.

Potencialidades da prática de leitura no Ensino Superior

A leitura é um ato constante na aquisição de novos conhecimentos e 
aprimoramento intelectivo daqueles que já a incorporaram como prática 
cotidiana. São observadas, desde muito tempo, as grandes contribuições 
advindas da leitura, tanto em aspectos pessoais, profissionais, sobretudo 
quanto à obtenção de conhecimento. Nesse sentido, a leitura no Ensino 
Superior é indispensável para a formação acadêmica e, posteriormente, 
para o exercício profissional.

A prática da leitura não deve se limitar apenas à obtenção de informa-
ções; antes, deve potencializar processos formativos e de transformação, 
uma vez que, por meio desse aprendizado, o indivíduo pode compreender o 
mundo, problematizá-lo, desenvolver e exercer sua criticidade, no conjunto 
da sociedade.

Sobre a leitura na formação do sujeito como um ser social e produtor de 
conhecimento, Silva (1996, p. 41) afirma que:
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A leitura é uma forma de encontro entre o homem e a realidade 
sociocultural; o livro (ou qualquer outro tipo de material escrito) é 
sempre uma emersão do homem do processo histórico, é sem-
pre a encarnação de uma intencionalidade e, por isso mesmo, 
“sempre reflete o humano”.

Assim, diante das potencialidades que as práticas de leitura imprimem 
aos processos formativos no Ensino Superior, faz-se necessário um diálogo 
sobre essa questão, que tem trazido implicações importantes à produção do 
conhecimento nas Universidades, particularmente, no âmbito dos cursos de 
licenciatura e gerado reflexões sobre a formação leitora no Ensino Básico.

Segundo Fulgêncio e Liberato (2004), é possível que um estudante não 
consiga ler um texto que, apesar de estar escrito numa língua que ele domina, 
aborde um assunto desconhecido para ele, sobre o qual ele não tem conhe-
cimento. A leitura vai além da decifração de letras: ainda que o texto esteja 
escrito em seu idioma, se o acadêmico não tiver um conhecimento prévio 
acerca daquele determinado assunto será difícil ler.

A educação, no âmbito superior, abrange conhecimentos científicos de 
várias áreas. A leitura é essencial para a escrita, ambas caminham juntas 
e conectadas, pois, para escrever bem, deve-se expressar capacidade de 
argumentação e isto só será adquirido com base na leitura.

Silva destaca que o ato de ler deve incluir várias ações:

[...] começar a ler para enxergar melhor o mundo; parar de ler para 
vomitar matéria ou apenas imitar, na base da osmose, os cânones 
dos clássicos e, a passos largos, começar a ler para compreender 
essa sociedade e para nos compreendermos criticamente den-
tro dela; parar de ler somente às vésperas de exames ou datas 
comemorativas, a fim de reproduzir comportamentos fechados 
e não criativos [...] começar a ler para descobrir os porquês dos 
diferentes aspectos da vida (SILVA, 2000, p.13).

O exercício da leitura, na faculdade, deve ter intencionalidades: conhecer 
teorias, mobilizar conhecimentos, produzir textos, discernir melhor o mundo, 
sua complexidade, contribuir para a atuação do indivíduo na sociedade, 
para que possa exercer influência no meio social, descobrir/problematizar 
o contexto que o cerca, o porquê das coisas. O ato de leitura na graduação 
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torna-se primordial para um desenvolvimento profissional mais qualificado 
atrelado aquisição de conhecimento. Jouve (2002, p. 17) ensina que leitura:

É uma atividade complexa, plural, que se desenvolve em várias 
direções […] é antes de mais nada um ato concreto, observável, 
que recorre a atividades definidas pelo ser humano. Com efeito, 
nenhuma leitura é possível sem um funcionamento do aparelho 
visual e de diferentes funções do cérebro. Ler é, anteriormente a 
qualquer análise do conteúdo, uma operação de percepção, de 
identificação e de memorização dos signos.

Nessa direção, Martins (2002) relata que os universitários das Instituições 
de Ensino Superior precisam ter um compromisso maior com a sociedade 
e consigo mesmos, porque na fase adulta é onde ocorre a leitura de textos 
mais complexos, exigindo interpretações mais amplas e mais elaboradas. 
Estas enriquecem a linguagem, desenvolvem ainda mais a capacidade de 
reflexão e interpretação e dinamiza o raciocínio lógico.

Portanto, o graduando, particularmente o futuro professor,precisa estar 
consciente da importância de se constituir um leitor competente, devendo 
ter a capacidade de exercitar a intertextualidade.

A formação leitora dos licenciandos de Ciências Biológicas de 
uma Universidade pública cearense

Entrevistamos doze alunos, nove do semestre VIII (pré-concludentes) e 
três do IX (concludentes), do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 
da universidade em questão, os quais foram identificados com nomes fictí-
cios de: Maria, Carla, Laura, Gilda, Leandro, Ana, Tais, Ramon, Amanda, Vera, 
Julia e Kely, no tocante à seus hábitos e histórias de leitura; percepção do 
licenciandos sobre a leitura na Academia; os desafios da relaçãoda prática 
de leitura com a formação de professores de biologia; a concepção dos 
futuros professores sobre as práticas de leitura na universidade; e as possi-
bilidades de constituição de uma prática leitora na universidade.

Hábitos e história de leitura dos licenciandos

A leitura, quando não faz parte do ambiente familiar, passa a ser vista, na 
maioria das vezes, como algo que não é de interesse da pessoa, sobretudo 
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quando se dá apenas em lugares formais e de maneira obrigatória. Porém, 
se o estímulo à leitura ocorrer no espaço informal, especialmente em casa, 
é provável que o leitor se sinta mais motivado à seguir com essa prática em 
outros espaços.

Vieira (2004) ressalta que o leitor formado na família tem um perfil um 
pouco diferenciado daquele outro que teve o contato com a leitura apenas 
ao chegar à escola. O leitor que se inicia no âmbito familiar demonstra mais 
facilidade em lidar com os símbolos, compreende melhor o mundo no qual 
está inserido, além de desenvolver um senso crítico mais cedo. Juntamente 
à família, a escola desempenha um papel fundamental na formação de 
leitores.

Quando os sujeitos desta pesquisa foram indagados em relação ao 
hábito de leitura, frequência e finalidade, a maioria relata que lê, diariamente, 
e essa leitura é realizada em busca de novos conhecimentos:

[...] Sim, leio, para enriquecer o vocabulário, ser um cidadão mais 
crítico, compreender o mundo, só através da leitura se pode gal-
gar e alcançar patamares maiores. Para chegar à universidade, 
precisei ler e revisar todos os conteúdos (Taís).
[...] Hoje, a finalidade de saber se expressar na sala de aula, dar 
exemplo para os alunos, mostrar para os alunos que é necessário 
ler para evoluir (Laura).
[...] Tenho o hábito de ler, leio sempre que posso, quando tenho um 
tempinho estou lendo, e a finalidade é aprender, buscar conheci-
mentos, ter um senso crítico do que estamos vivendo, por meio 
da leitura (Taís).
[...] Leituras de livros não muito frequentes, mas as leituras da 
faculdade, diariamente (Amanda).
[...] Não tenho muito hábito, gosto de ler textos jornalísti-
cos e quando é necessário leio para realizar trabalhos na 
faculdade(Leandro).

Predominou na resposta dos sujeitos a prática da leitura, exceto para 
Leandro, que relatou costumar ler em situações específicas, como para a 
produção de trabalhos acadêmicos. As respostas dos sujeitos nos levam a 
inferir que as leituras realizadas, para a maioria, são de caráter motivacional. 
E como aponta Therezo (2007, p.216):
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De modo geral, podemos dizer que há textos que lemos para 
nos manter informados (jornais, revistas); há outros que lemos 
para realizar trabalhos acadêmicos (dissertações, teses, livros, 
periódicos científicos, etc);[...] são, pois, os objetivos do leitor que 
nortearão o modo de leitura [...].

Outro ponto indagado nesta pesquisa foi em relação ao incentivo para 
a leitura durante a vida escolar e as lembranças dos sujeitos sobre esse 
aspecto. Alguns o foram em casa, estimulados pelos pais, mas a maioria res-
salta que o incentivo maior para a leitura ocorreu durante o período do Ensino 
Médio, por parte dos professores, na disciplina de Língua Portuguesa. As 
recordações que prevalecem dizem respeito a textos literários lidos à época 
dessa etapa escolar. Na faculdade, os entrevistados se referem somente à 
leitura acadêmica (leituras no âmbito das disciplinas).

Percebe- se que a escola, além da família, tem papel importante como 
intermediário entre o aluno e a leitura, sendo o professor agente fundamen-
tal nesse processo, através do incentivo à leitura, dentro e até mesmo fora 
da sala de aula. É preciso haver o entendimento de que a leitura é um pro-
cesso continuado, que se estabelece por toda a vida, em todo e qualquer 
espaço que estejamos.

A leitura na Academia na percepção dos licenciandos

A leitura, no âmbito universitário, tem se expressado como uma prá-
tica fragilizada, pois os alunos ingressam no curso superior, apresentando 
grandes dificuldades em relação à sua formação leitora, embora tenham 
relatado vivenciarem a leitura em sua vida pré-universitária, comprome-
tendo seu desempenho no atendimento às exigências acadêmicas relativas 
ao seu nível de escolaridade.

Quando indagados em relação a gêneros textuais que costumam ler na 
universidade e qual a diferença em relação à leitura acadêmica, os licen-
ciados responderam que, devido estarem cursando os últimos semestres 
do curso, estão voltados a leituras correspondentes às disciplinas, apenas. 
Em relação ao grupo de informantes desta pesquisa, destacam-se leituras 
voltadas para o Estágio Supervisionado, Produção textual, Projeto de mono-
grafia e Monografia.
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No tocante aos distintos tipos de leitura, apesar de outros gêneros não 
estarem sendo lidos, no momento, relataram a dificuldade na compreensão 
de termos técnicos, no vocabulário e no uso da língua estrangeira por alguns 
autores:

[...] São textos científicos, monografias, artigos. A diferença são 
os termos técnicos e palavras que não são comuns no nosso dia-
-a-dia (Kely).
[...] Mais textos científicos, artigos e quando há tempo gosto de ler 
poemas. A linguagem é mais difícil, a compreensão, linguagem 
mais técnica, essa dificuldade reflete devido não possuir uma 
base no ensino básico (Laura).
[...] A leitura acadêmica é uma leitura difícil. Tem que ter uma base 
para compreender (Gilda).
[...] Artigos e livros acadêmicos. A diferença está no contexto e na 
linguagem, o vocabulário (Vera).
[...] Leituras relacionadas às disciplinas pedagógicas. A leitura 
acadêmica, levo mais a sério, porque é mais construtiva que as 
demais(Ana).
[...] Na faculdade, só textos acadêmicos. A diferença é compreen-
der os textos em inglês (Amanda).

No momento da pesquisa, os licenciandos estavam vivenciando uma 
situação comum, geralmente tensa, a produção de seus projetos de mono-
grafia e monografias, todos estavam focados em finalizar essa etapa da sua 
formação. A tensão a que nos referimos é devido ao fato, de, na maioria 
das vezes, considerando o contexto estudado, só iniciarem as leituras para 
produção dessas atividades, ao chegarem aos 8º e 9º semestres. Algumas 
dificuldades identificadas nessa etapa estão relacionadas ao fato de uma 
parcela importante desses alunos expressarem limitações no tocante ao 
vocabulário que se deve utilizar num texto científico, na organização deste, 
fragilidades no tocante à interpretação e produção de sínteses, o que é refle-
tido na produção e na qualidade de seus trabalhos.

O ensino superior exige que o graduando assuma a leitura como parte da 
sua rotina, realizando-a, diariamente, pois os textos acadêmicos possuem 
considerável grau de exigência e complexidade. Portanto, através da prática 
da leitura ou da constituição de uma cultura leitora, consequentemente, será 
potencializada uma maior apropriação do conhecimento.
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A relação prática de leitura e formação de professores de Biologia: 
desafios a superar

Em relação à prática leitora na formação inicial de professores, sabe-
mos que ainda é preciso avançar, considerando que a leitura é essencial 
para o aprendizado do aluno, consequentemente, sua prática, ou a ausência 
desta, refletirá em sua formação acadêmica e em seu desempenho como 
futuro profissional. Corrêa (2001) destaca que o nível de leitura dos alunos, 
ao ingressarem na universidade, não satisfaz às expectativas imaginadas 
pelo professor universitário.

Quando questionados sobre qual seria a relação da prática de leitura 
com o estudo no âmbito das Ciências Biológicas, explicitam que a leitura 
é essencial, que compõe seu processo de formação em todos os sentidos, 
sendo imprescindível para toda e qualquer área de conhecimento:

[...] Fundamental. A ciência não se faz com atraso, é preciso ler 
para estar sempre atualizado (Maria).
[...] Tudo a ver, pois para aprender é preciso ler (Gilda).
[...] Uma relação muito importante, pois o curso abrange várias 
disciplinas e a cada dia temos novas informações, e através da 
leitura ficamos atualizados (Leandro).
[...] A prática da leitura é importante para qualquer disciplina, pois 
para adquirir conhecimento é necessário ler (Ramon).
[...] Essencial. A leitura é a base de tudo. Para uma boa com-
preensão dos assuntos abordados na Biologia, exige-se a leitura. 
Sempre primordial. (Vera)
[...] Todas possíveis, porque com a prática da leitura fica mais fácil 
o entendimento na área da biologia (Julia).

A leitura é, hoje, um instrumento indispensável para o convívio em socie-
dade e para o crescimento intelectual do individuo. É necessária para que 
se possa objetivar um bom desenvolvimento escolar, profissional, pessoal e 
social, uma vez que a vida do leitor o coloca em contato com o mundo, com 
novas ideias, conhecimentos e práticas. A leitura proporciona oportunidades 
de aquisição de conhecimento, pois:
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Ler significa conhecer, interpretar, decifrar. A maior parte dos 
conhecimentos é obtida através da leitura, que possibilita não só a 
ampliação, como também o aprofundamento do saber em deter-
minado campo cultural ou científico (MARCONI; LAKATOS,2007, 
p. 15).

Somente por meio da prática constante da leitura é que se pode formar 
leitores críticos e reflexivos, e nessa desafiadora tarefa o professor assume o 
papel de contribuir para que os alunos desenvolvam essa prática. Conforme 
Burke (2003), o mundo está a exigir que os indivíduos, ao saírem das escolas, 
sejam capazes de continuar a aprender coisas, que aprendam a pensar, a 
resolver problemas, a serem críticos, criativos, flexivos, a serem autônomos.

Nessa perspectiva, indagamos se os graduandos se sentiam estimula-
dos à prática de leitura, em seu curso de formação, ao que responderam:

[...] Mais ou menos. Estímulo somente nas disciplinas pedagógi-
cas, nas demais, não (Maria).
[...] Assim, é difícil falar, a faculdade exige para se sair bem, mas 
não é a mesma motivação do professor do Ensino Médio (Laura).
[...] Sim, muito estimulado, porque se não for a leitura não tem 
como a gente ter noção do que está fazendo e buscando (Tais).
[...] Sim. Preciso ler para passar nas disciplinas. Também tem 
conteúdo de didática e de alguns professores que estimulam a 
curiosidade para ler e se aprofundar mais sobre os temas estu-
dados (Vera).
[...] Não, em relação ao curso, em si, não, mas depende da disci-
plina, em algumas, sim (Amanda).
[...] Não, porque na formação, todo e qualquer tipo de leitura, é 
passado como se fosse uma obrigação e não o prazer pela lei-
tura, o conhecimento (Júlia).

As falas dos entrevistados nos levam ao questionamento de como formar 
professores leitores, nas diversas atividades desenvolvidas na licenciatura 
em Ciências Biológicas, sobretudo no âmbito das disciplinas. Entendemos 
que é preciso rever as metodologias mobilizadas quanto à esse aspecto, o 
que inclui indicação de obras variadas, não restritas aos conteúdos das dis-
ciplinas, sejam elas específicas ou pedagógicas.
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A leitura é essencial à educação em qualquer nível de escolarização e, 
portanto, objeto de ensino nas licenciaturas. E como apontam Brito, Silva e 
Rocha (2013, p. 116): “No processo de formação do leitor, um tecido histó-
rico-cultural precisa existir e se fazer conhecer, ou quando não, precisa ser 
trançado”. Nesse sentido, os dados da investigação sinalizam que a licencia-
tura em Ciências Biológicas, em questão, precisa investir esforços coletivos 
na produção desse trançado.

A concepção dos licenciandos sobre as práticas de leitura na 
universidade

Ao serem questionados sobre o que seria importante para a constituição 
de uma boa cultura e formação leitora, na universidade, observamos que 
parte dos entrevistados ressalta a necessidade de haver maior incentivo por 
parte dos docentes:

[...] Incentivo, principalmente por parte dos docentes, porque 
o aluno só, raramente, desenvolve, se não tiver um estímulo 
(Ramon).
[...] Incentivo por parte dos professores (Maria).
[...] Maior incentivo e estímulo por parte dos professores (Carla).
[...] Incentivo por parte dos professores, por meio de palestras 
voltada à leitura e outras coisas que façam com que o aluno par-
ticipe (Leandro).

Segundo Araújo (2012), o professor motiva seus alunos a serem tam-
bém leitores quando deixa transparecer seu hábito e prazer de ler, quando 
incentiva seus alunos a ler e a buscar mais informações sobre o conteúdo 
apresentado. A partir do momento em que a leitura é estimulada, aberto 
espaço para o ato prazeroso de ler, proporcionando ao leitor um olhar mais 
crítico, social, além da satisfação e curiosidade que essa prática pode 
proporcionar.

Com base em suas auto-avaliações em relação às práticas de leitura, na 
universidade, os entrevistados relatam, de modo geral, desempenho pouco 
satisfatório, considerando a iminência da conclusão de um curso acadê-
mico, para o exercício da docência.
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[...] Ainda são poucas, somente há três semestres que se torna-
ram mais frequentes, uma leitura mais científica (Maria).
[...] Regular, precisa melhorar, devido ao pouco tempo, por ser 
dividido entre trabalho e estudo (Laura).
[...] Razoável, pois não era muito fã da leitura e hoje vejo que 
houve um desenvolvimento do hábito da leitura (Ana).
[...] Tenho apresentado uma gradual evolução, porque no início 
não conhecemos a leitura acadêmica. Passamos por uma tran-
sição do ensino médio para o superior, o que demanda novas 
adaptações (Taís).

Notamos, assim, que ainda perdura, na academia, certa falta de atenção à 
leitura, à sua consolidação na formação dos futuros professores de Biologia, 
sobretudo diante da exigência de conteúdos complexos e o aprimoramento 
do senso crítico pelos licenciandos, considerando os processos de ensino 
que conduzirão na Educação Básica, os quais pressupõem a apropriação do 
conhecimento mediatizados pela leitura. Em relação à prática leitora, pre-
cisamos romper o ciclo apontado por Alves (2007, p. 3 apud TOURINHO, 
2011):

Existe um ciclo vicioso de responsabilidade no ensino da leitura 
na escola. Em geral, os professores das séries iniciais acusam 
os pais por não colaborarem no processo da leitura, os profes-
sores das séries seguintes, por sua vez, acusam os anteriores. 
A Universidade culpa os professores de ensino médio que ela 
própria formou pela falta de habilidades que muitos estudantes 
apresentam no desenvolvimento da leitura.
Enfim, é cada um passando a responsabilidade pela deficiência 
de leitura dos estudantes.

Possibilidades de constituição de uma prática leitora na universidade: 
o que sinalizam os licenciandos de Biologia

O ato da leitura representa um processo fundamental na vida acadêmica. 
É considerado uma necessidade que pode ser: profissional, existencial, ou 
voltada simplesmente para o prazer de ler (CARAVANTES, 2006).
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Quando solicitados a sugerirem formas de potencializar a prática de 
leitura na Universidade, os licenciados ressaltam três aspectos essen-
ciais: primeiramente, que houvesse maior incentivo da leitura por parte dos 
docentes, em segundo, destacam a falta de uma biblioteca acessível, com 
rico acervo, para a realização de pesquisas, e o terceiro ponto é que tal prá-
tica fosse enfatizada em sala de aula, pois a maioria dos alunos, do período 
noturno, sobretudo, trabalha durante o dia, necessitando dividir seu tempo 
entre trabalho e estudo, o que um agravante para o seu desenvolvimento 
acadêmico e constituição de uma cultura leitora, como expresso em seus 
depoimentos:

[...] Maior incentivo da leitura por parte de todos os professores, 
em todas as disciplinas (Gilda).
[...] Que os professores, dentro das disciplinas, incentivassem 
mais, através da produção de trabalhos(Leandro).
[...] Maior incentivo por parte dos professores e que a universi-
dade tivesse uma biblioteca de qualidade(Julia).
[...] Melhoria da didática em sala, estimular a leitura e debates em 
sala, pois para quem estuda à noite, o tempo é pouco (Ramon).
[...] Que os momentos de leituras e pesquisas sejam realizados na 
universidade, num espaço adequado, estimulando o aluno, poisa 
maioria não tem muito tempo durante o dia e não tem material 
igual ao de uma boa biblioteca (Amanda).
[...] Houvesse maior incentivo à produção de trabalhos científicos 
(artigos), produção da escrita, pois só escreve quem lê (Maria).

Na direção do que apontam os sujeitos, faz-se necessário que a institui-
ção formadora esteja atenta às demandas no tocante à constituição de uma 
cultura leitora entre seus estudantes, uma vez que a universidade realiza 
um papel preponderante na socialização do conhecimento historicamente 
acumulado pela humanidade.

Um dos papéis sociais da universidade, que se configura além da for-
mação de leitores em potencial, é também a de formar profissionais com 
criticidade suficiente para saber tratar de temas dos mais variados gêne-
ros, como: sociedade, política, educação, violência, saúde, etc., processo que 
imprescinde da leitura, uma vez que esta constitui instrumento que possibi-
lita a objetivação dessa formação.
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Considerações finais

Ao refletirmos sobre o tema da leitura na formação de professores de 
Biologia, foi-nos possível inferir que os graduandos apresentam dificuldades 
quanto às habilidades exigidas na leitura de textos acadêmicos, lendo-os 
apenas quando necessário para responder uma atividade específica.

A partir desta investigação, podemos apontar que se faz necessário des-
tacar a importância da leitura, bem como um melhor direcionamento desta 
no Ensino Superior. E para isso, é importante que os professores, os alunos 
e a Universidade desenvolvam ações que visem difundir a importância da 
prática leitora para um melhor desempenho acadêmico e para a vida profis-
sional, social e pessoal dos graduandos em formação.

Ao tratamos da leitura, mais especificadamente na formação de profes-
sores de Biologia, constatamos a necessidade de um estímulo maior por 
parte dos docentes e da universidade para constituir uma efetiva prática lei-
tora entre os licenciandos.

Por fim, os achados da investigação nos levam ao entendimento de que 
nossas experiências, a partir da prática da leitura, nos permitem adquirir 
autonomia no tocante à apropriação do conhecimento e, portanto, avançar 
em nossa autoformação, condição necessária ao constituir-se professor, 
durante o curso de licenciatura em Biologia e, futuramente, no exercício da 
profissão docente.
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Resumo: O objetivo da pesquisa consiste em analisar como as metodologias 
utilizadas pelos professores de Geografia da Escola de Ensino Fundamental 
Centro Educacional de Mauriti – CEM, podem contribuir para um melhor 
desenvolvimento do aluno Surdo no ensino e aprendizagem dos conteúdos 
geográficos. O presente trabalho caracterizou-se por ser um estudo descri-
tivo com uma abordagem qualitativa. Na pesquisa, inicialmente realizamos 
um levantamento bibliográfico destacando os seguintes temas: Geografia, 
ensino, metodologias e inclusão. Utilizamos algumas etapas para a análise 
como: entrevistas e observações. Concluímos que o espaço educacional 
precisa de mudanças que venham contribuir para um ambiente inclusivo 
que favoreça o desenvolvimento pleno dos alunos Surdos. Nesta perspec-
tiva, torna-se necessário repensarmos o espaço escolar e as metodologias 
desenvolvidas pelos professores, valorizando desta forma, a língua natural 
dos Surdos e as suas experiências visuais.
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Introdução

Quando nos referimos ao processo de inclusão, logo pensamos nas 
questões de acessibilidade e na qualidade da educação, bem como 
na necessidade de uma nova organização dos espaços educacionais, 

reelaborando o currículo, eliminando barreiras que dificultam/impedem a 
participação e aprendizagem de forma geral no ambiente escolar (ANDRADE, 
2013).

Durante muito tempo manteve-se de maneira bem expressiva no Brasil, 
um pensamento sobre a Educação Especial fundamentada na “segrega-
ção”, esta seria a mais apropriada para o ensino de alunos com deficiência, 
de maneira especial aquela voltada aos Surdos. Contudo, os “estudos no 
campo da educação vêm modificando os conceitos, as legislações e as 
práticas pedagógicas, promovendo a restruturação de todo o sistema edu-
cacional” (BEZERRA, 2014, p. 8).

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº. 9.394/96, que 
garante o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais, 
estes por sua vez, devem ser matriculados, preferencialmente, em turmas 
de ensino regular, para assim dar-lhes a possibilidade de vivenciar uma edu-
cação inclusiva.

No entanto, embora o número de pessoas com deficiência auditiva e/ou 
de Surdos3 no Brasil seja expressivo e as leis acerca de seus direitos sejam 
muitas, pode-se afirmar que poucos são os pessoas que conseguem ter um 
ensino de qualidade, pois a falta de preparo dos professores das escolas 
regulares e ainda de aparatos específicos têm inviabilizado um processo 
de ensino e aprendizagem satisfatório, de maneira particular no ensino de 
Geografia.

As questões que envolvem o mundo da escola são assuntos discuti-
dos incessantemente durante nossa formação, enquanto licenciandos, na 
Universidade. Logo, existem aspectos dentro da formação acadêmica que 
não são colocados em evidência a Educação Inclusiva é uma delas. Freitas 
(2008, p. 2) ressalta que, “mesmo durante a prática de ensino, essa não é 
discutida. Dessa forma, quando um professor se depara com uma situação 
para qual não havia se preparado, caso das propostas inclusivas, vem à per-
gunta: qual estratégia utilizar?”.

A partir do Estágio Supervisionado II, realizado na Escola de Ensino 
Fundamental Centro Educacional de Mauriti – CEM, que propiciou o contato 
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com o objeto desta pesquisa, permitindo ainda que nos deparássemos 
com alguns desafios na educação regular, principalmente no que se refere 
à inclusão de estudantes deficientes, de modo particular os Surdos. Os 
mesmos nos despertaram o anseio de compreender sua cultura, história 
e seus processos de ensino e aprendizagem com ênfase nos conteúdos e 
aulas de Geografia. Esta pesquisa teve campo de estudo a Escola de Ensino 
Fundamental Centro Educacional de Mauriti – CEM, localizada na Rua José 
Leite da Costa n° 629, Bairro Serrinha na cidade de Mauriti – CE, que possui 
de alunos Surdos matriculados.

Metodologia

A pesquisa constituiu-se em um estudo de caso tendo em vista, efetuar 
uma análise das praticas educativas desenvolvidas no ambiente escolar 
inclusivo, em especial na disciplina de Geografia. O estudo aqui descrito 
caracterizou-se por uma abordagem qualitativa.

Optamos em utilizar o termo Surdo com letra maiúscula, por considera-
mos pertencentes a uma comunidade linguística e politicamente organizada.

Desta forma, foi realizado inicialmente um levantamento do referencial 
teórico para agregar conhecimento sobre o assunto, constituindo como 
principais temas abordados: Geografia, ensino, metodologias e inclusão.

Logo, para compreender a temática aqui abordada, buscamos algumas 
etapas para a realização de uma análise de conteúdo. Para Almeida (2011), 
essas etapas passam pela definição do problema de pesquisa que leva a 
uma revisão da literatura que proporciona a orientação teórica de suporte ao 
estudo. Ao criar suposições que nortearão a análise da pesquisa, definimos 
os procedimentos de coleta de dados que neste trabalho foram: as observa-
ções e as entrevistas.

Nessa perspectiva, procuramos acompanhar o passo a passo do pro-
fessor em sala de aula, de maneira particular no ensino dos conteúdos de 
Geografia, sendo que tanto as entrevistas como as observações, tiveram o 
intuito de compreender como as estratégias que são desenvolvidas pelos 
professores de Geografia podem contribuir para um melhor desenvolvimento 
do aluno Surdo no ensino e aprendizagem dos conteúdos geográficos.
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Desenvolvimento

Ao longo da história a surdez foi vista como uma patologia que, se não 
tratada, ocasionaria outras deficiências, como também incapacidade. Neste 
momento, essa visão desviou os objetivos e práticas educacionais, à medida 
que a concepção clínica foi ganhando espaço com objetivo de corrigir a 
surdez. As estratégias desenvolvidas neste período tiveram como base o 
método oralista. Inúmeras foram às consequências desta concepção, como 
o comprometimento da natureza social, cultural, linguística e cognitiva do 
Surdo (ANDRADE, 2013).

A partir da incorporação dos estudos da língua de sinais, e consequente-
mente com o surgimento de um novo conceito socioantropológico ligados a 
Antropologia, a Psicologia e a Sociologia contribuíram para um novo sentido 
da surdez.

Skliar (1998) aponta que

[...] a surdez constitui uma diferença a ser politicamente reco-
nhecida; a surdez é uma experiência visual; é uma identidade 
múltipla ou multifacetada, que está localizada dentro do discurso 
sobre deficiência. E há a possibilidade de estar sempre buscando 
e propondo, conhecer a apropriação das potencialidades do 
sujeito surdo, voltados para análise dos discursos acerca da sur-
dez seja no contexto político, social e escolar inclusivistas, sem, 
entretanto esquivar da importância desse sujeito como agente 
de transformação, como um todo no meio social (SKLIAR, 1998 
apud ANDRADE, 2013, p. 21).

No Brasil a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 e o decreto n° 5.626 de 22 de 
dezembro de 2005, reconhecem oficialmente a Língua Brasileira de Sinais, 
como a primeira língua dos Surdos, compreendendo que os mesmos inte-
ragem com o mundo a partir das suas experiências visuais. A sua estrutura 
gramatical é própria e são comparáveis em complexidade e expressividade 
a quaisquer línguas orais.

Skliar (1999) salienta

[...] que os contatos que os surdos estabelecem entre si propor-
cionam uma troca de representação da identidade surda. Através 
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de um conjunto de significados, informações intelectuais, artís-
ticas, éticas, estéticas, sociais, técnicas, etc. Esta autoprodução 
de significados parece ser o fundamento da identidade surda: 
uma estratégia para o nascimento cultural (SKLIAR, 1999 apud 
ANDRADE, 2013, p. 21).

As pessoas geralmente desconhecem os processos e os produtos da 
cultura surda. Para Sá (2006) “a cultura surda refere-se aos códigos próprios 
dos surdos, suas formas de organização, de solidariedade, de linguagem, 
de juízo de valor, de arte etc.” (SÁ, 2006 apud GUERRA, et al 2013, p. 105). 
Outros termos também vão surgindo como “povo Surdo” e “comunidade 
Surda”, fazendo referencia a identidade Surda.

De fato, quando nos referimos a pessoas com surdez, indicamos que 
estão ligados por um código ético de formação visuo-espacial. Segundo 
Strobel “uma língua transborda de uma cultura, é um modo de organizar 
uma realidade de um grupo que discursa a mesma língua como elemento 
em comum, concluímos que a cultura surda e a língua de sinais seriam uma 
das referências do povo surdo” (STROBEL, 2008 apud ANDRADE, 2013, p. 
22).

Outro termo que também é comum é o de comunidade Surda, que por 
sua vez, faz referência não só aos sujeitos Surdos mas também, aos ami-
gos, familiares, professores, intérpretes, ouvintes etc. que compartilham dos 
mesmos interesses ligados por traços comuns.

Nesta perspectiva Andrade (2013) destaca que

O professor de Geografia compreendendo a comunidade Surda 
em seu seio escolar pode possibilitar aos alunos uma apreensão 
crítica da realidade, percebendo as diferentes identidades, suas 
histórias, subjetividades, sua língua, valorização de suas formas 
de viver e se relacionar (ANDRADE, 2013, p. 23).

A Geografia pode contribuir para educação do Surdo de modo significa-
tivo, pois estuda a realidade, compreendendo a relação homem e natureza 
do ponto de vista da espacialidade, esta por sua vez pode despertar no 
aluno Surdo à visão de mundo, necessária para compreender tais relações. 
O Surdo ao utilizar o canal visuo-espacial, ou seja, a língua de sinais pode 
sensibilizar-se com “[...] os diferentes grupos sociais que formam nossa 
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sociedade, almejando a boa sociedade e enxergando outros arranjos espa-
ciais nos quais a exclusão e as injustiças sociais tenham menos vez e força” 
(KAERCHER, 2004, p. 56).

Resultados e discussão

Entrevistas com os sujeitos da pesquisa

Tendo como base o aporte teórico e as observações, foram realizadas as 
entrevistas com os sujeitos desta pesquisa: duas professoras de Geografia, 
uma Intérprete e um aluno Surdo. Cabe aqui salientar que, os entrevistados 
assinaram um Termo de Consentimento, em que concordaram voluntaria-
mente em participar, permitindo a gravação da entrevista. Porém as duas 
professoras de Geografia não permitiram as gravações, sendo necessário 
anotar as respostas de maneira escrita.

As entrevistas foram realizadas individualmente, com as professoras de 
Geografia e a intérprete, já com o aluno Surdo do 7º ano (turma C), para a 
realização da entrevista foi necessário o auxílio da intérprete. Para garantir 
a preservação da identidade dos participantes optou-se em designa-los por 
uma letra e número: as professoras de Geografia do 6° e 7° anos (P¹ e P²), o 
intérprete (I¹) e o aluno Surdo (S¹).

O aluno S¹ tem 12 anos, e está no 7° ano do Ensino Fundamental II (turma 
C), gosta de estar na escola apesar de algumas dificuldades, principalmente 
em relação à comunicação, ele relata que conversa com os colegas com 
ajuda do intérprete, mas deixa claro que se sente mais confortável con-
versando com os Surdos. Quando perguntado se gosta da disciplina de 
Geografia ele disse que não gosta, e acha muito difícil; perguntamos o que 
ele mais gosta na disciplina e ele respondeu que os conteúdos que trazem 
paisagem, água e flores.

A P¹ é Graduada em Geografia e considera que os alunos Surdos estão 
chegando, e que os professores ainda não estão preparados para atender 
adequadamente essa demanda. Ela ressalta ainda que a metodologia utili-
zada nas aulas de Geografia não é diferenciada, a professora destaca que 
procura sempre utilizar imagens nas aulas, bem como posicionar-se da 
melhor forma no momento das exposições dos conteúdos.
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Perguntamos para a professora sobre como ela se sente e se situa diante 
do processo de inclusão, e obtivemos a resposta de que particularmente se 
sente apenas inserida no processo,

mas ainda falta muito para de fato aprender a trabalhar com esses alu-
nos de forma adequada. A mesma relata que não possui curso de formação 
voltado para Libras ou na educação inclusiva, e ressalta ainda que o municí-
pio não oferece formação continuada nessa área.

Já P² leciona para as turmas de ensino regular com alunos Surdos desde 
2012, utiliza livro didático, e complementa as aulas com imagens, mapas 
e fotos. Ela relata que é um desafio trabalhar com este público, pois não 
conhece a língua de sinais e ao planejar as aulas é preciso pensar em estra-
tégias de ensino que contribua para a aprendizagem destes alunos.

A I¹ trabalha com este público desde 2005, e percebemos que os alu-
nos Surdos possuem uma relação muito afetuosa com ela. Em sua prática 
busca sempre que pode, sanar as dúvidas dos alunos acompanhando-os 
em suas trajetórias na escola, construindo também um elo com a família. A 
I¹ ressalta ainda, que os professores deveriam utilizar mais em suas aulas 
recursos visuais para facilitar a compreensão dos alunos Surdos.

As entrevistas como também as observações tiveram como objetivo 
analisar as metodologias que são desenvolvidas pelas professoras de 
Geografia, destacando como estas contribuem tanto para o ensino e apren-
dizagem dos conteúdos geográficos, quanto para o processo de inclusão.

Observações em sala de aula

As observações ocorreram nas turmas de 6° e 7° anos onde haviam alu-
nos surdos inseridos. Observamos a seis aulas de Geografia, sendo estas 
distribuídas em: duas aulas no 6° ano (turma C), duas aulas no 7° ano (tur-
mas C) e duas aulas no 7° ano (turmas E). Destacam-se durante as aulas de 
Geografia as estratégias desenvolvidas pelas professoras, como também 
o comportamento dos alunos, a socialização com os colegas, a relação do 
intérprete com o aluno Surdo.

Também foi observado à didática e os procedimentos que são utilizadas 
pelas professoras de Geografia, como também a organização para realiza-
ção de determinadas práticas que podem promover a inclusão, bem como 
os materiais usados nestas atividades.



864
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Ficou evidente a partir das observações que são inúmeras as dificul-
dades para que de fato tenha um ambiente inclusivo, destacamos: salas 
lotadas, infraestrutura que deixa a desejar, falta de recursos didáticos e 
principalmente falta de formação continuada dos profissionais que estão 
diretamente envolvidos com os alunos Surdos. A mediação do conheci-
mento para os alunos Surdos é promovida através dos intérpretes, estes 
assumem a responsabilidade “pela tradução da Língua Brasileira de Sinais 
para língua portuguesa ou vice-versa” (ANDRADE, 2013, p. 51).

Relata o intérprete I¹

Muito importante! Nós somos a voz deles. Pra eles terem a noção 
de tudo que está se passando na sala, precisa do intérprete, por 
isso que o intérprete é importante na vida do Surdo. Porque não 
adianta eu ter um aluno Surdo em sala se o professor não sabe 
Libras. Aí como ele vai se comunicar? Aí como ele vai aprender 
o conteúdo que está sendo explicado em sala? Então é muito 
importante ter o intérprete em sala. Outra coisa, a gente passa o 
conteúdo pra eles aprenderem, mas, tem o retorno do Surdo pra 
gente o intérprete. Porque a opinião dele é muito importante tam-
bém! Por que eu não posso brincar de interpretar, eu não posso 
passar para o Surdo, uma interpretação errada né?! Eu tenho que 
estar me aprimorando todos os dias, eu tenho que estar ali apren-
dendo para que eu não o prejudique no futuro! Eu não posso, por 
exemplo, passar o sinal de trabalho errado, por que depois ele vai 
dizer a intérprete ensinou assim, sendo de outra forma.

Nesta perspectiva o intérprete torna-se um sujeito importante para o 
processo de ensino aprendizagem dos alunos Surdos, porém assumindo 
muitas vezes o papel do professor, delegando a tarefa de ensinar os conteú-
dos aos alunos Surdos.

As professoras ao desconhecerem a Língua Brasileira de Sinais, acabam 
ignorando os Surdos, revelando-nos que uma das grandes ou talvez maior 
barreira para a inclusão do Surdo no ambiente escolar refere-se à língua, 
que impede aos mesmos de se comunicarem de forma efetiva. Quando per-
guntamos ao aluno S¹ se ele tinha alguma dificuldade em comunicar-se, ele 
respondeu: “Sim. A comunicação é difícil com os colegas em sala”.
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Durante os intervalos das aulas os alunos costumam brincar com os 
seus pares, os Surdos por sua vez em alguns momentos brincam com os 
colegas ouvintes, mas na grande maioria das vezes estes interagem apenas 
com os intérpretes. Este fato evidência que há uma barreira linguística que 
impede a comunicação entre os Surdos e os ouvintes, bem como as pró-
prias trocas de conhecimentos entre eles.

Outro fato observado foi o ritmo das aulas que são muito rápidas, não 
havendo pausas suficientes para que o aluno Surdo pergunte. Potencializado 
pela própria dinâmica da sala que se encontra lotada e muito agitada tirando 
a atenção da própria professora, que tenta de todas as formas organizá-la. 
Desta forma, os alunos Surdos acabam formando uma espécie de “[...] ilhas”, 
ou seja, os alunos surdos agrupam-se juntamente com o intérprete e desen-
volvem as atividades solicitadas pelo professor titular” (ANDRADE, 2013, p. 
53).

Notamos que as professoras não utilizam com tanta frequência mapas, 
imagens ou qualquer outro recurso visual para ensinar os conteúdos de 
Geografia, utilizando apenas aqueles presentes no livro didático, como fica 
evidente na fala da P¹ “Tenho utilizado apenas o livro didático, e mapas e 
aulas práticas”. Os alunos mostram-se entusiasmados quando a profes-
sora utiliza mapas, imagens e faz aulas práticas; como comenta o aluno S¹ 
“Gosto, gosto! mapas e imagens é melhor, eu consigo entender”. Logo, o uso 
de recursos visuais é fundamental na “disciplina de Geografia, pois estas 
retratam várias situações em diferentes momentos que ocorrem no espaço 
geográfico” (ANDRADE, 2013, p. 62).

Durante as observações as professoras realizaram algumas atividades, 
dentre quais: uma aula de campo realizada pela P¹ com a turma do 6° ano, 
nas ruas próximas da escola indo em direção ao centro da cidade, o objetivo 
da aula era que os alunos percebessem as transformações que o homem 
faz no espaço. Os alunos deveriam listar os principais elementos que fos-
sem observando durante o percurso para posteriormente discutirem em 
sala de aula. No momento da discussão os discentes falaram um pouco do 
que perceberam no percurso, mas tiveram algumas dificuldades em enten-
der como em um curto percurso a paisagem vai se modificando mesmo 
sendo um espaço urbano.

A P² da turma do 7° ano solicitou aos alunos que estudassem dois capítu-
los do livro didático para uma arguição, este trabalho funcionou da seguinte 
forma: a professora elaborou algumas questões sobre o conteúdo, estas 
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seriam sorteadas e respondidas pelos alunos, os mesmos respondendo 
corretamente iam acumulado pontos fixados pela professora. O aluno Surdo 
e os ouvintes tiveram muitas dificuldades para responder as questões sor-
teadas, pois ficaram com muitas duvidas sobre o conteúdo.

Em suas aulas as professoras utilizam métodos expositivos e dialoga-
dos, utilizando o livro didático como ferramenta principal. Os alunos Surdos 
vão acompanhando a explicação da professora com o apoio da intérprete 
ora no livro, ora escrevendo o conteúdo que esta no quadro. Como men-
cionado anteriormente poucas vezes foram utilizados recursos visuais nas 
aulas de Geografia.

Um ponto importante a ser destacado é a dificuldade do intérprete em 
sinalizar alguns conceitos da Geografia para os alunos Surdos, a velocidade 
como é ministrada as aulas também influenciam no entendimento. Para a 
intérprete I¹

[...] a compreensão é fácil, a dificuldade é pro Surdo, porque ele 
não teve esse direcionamento, essa aprendizagem antes né?! Aí 
quando chega na sala tudo novo, aí você vai ter que passar com 
calma o que dizer em cada palavra cada sinalização pra que ele 
compreenda. Porque assim, hoje dizem: a porque não tem dificul-
dade, o intérprete sempre tem dificuldade por que às vezes tudo 
é novo diferenciado, muitas palavras não têm sinais, aí a gente 
tem que pesquisar e entender e compreender o porquê, pra poder 
passar pra ele. Quando a palavra não tem sinal você vai com-
preender o significado da palavra ai o professor diz e você passa.

Evidenciamos também, que as vivências dos alunos tanto Surdos como 
ouvintes foram poucas vezes exploradas pelas professoras. Segundo 
Almeida e Passini (2010) os alunos ao representar o espaço do seu coti-
diano, poderiam criar suas noções espaciais, percebendo desta forma o seu 
espaço de ação antes de representá-lo.

Logo, as propostas de atividades deveriam trazer a perspectiva do aluno 
Surdo, possibilitando o conhecimento geográfico a partir da sua própria rea-
lidade. Desta forma, abre-se espaço para a sua participação possibilitando 
um melhor entendimento dos conteúdos de Geografia.

Fica evidente, que um dos maiores desafios no ensino de Geografia 
como também para a efetivação do processo de inclusão, “é perceber as 
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necessidades do aluno Surdo e envolve-lo com a intenção de desenvolver as 
competências e habilidades, para a compreensão dos conhecimentos geo-
gráficos, interligando a teoria à prática. Entendo que a atual proposta ainda 
necessita de estruturação para de fato significar a inclusão do aluno surdo” 
(BRITO, 2012, p. 17).

Considerações finais

Ao pensarmos na inclusão de Surdos no ensino regular tonar-se necessá-
rio rever as metodologias, as estratégias, os recursos didáticos e o currículo, 
como também o próprio espaço escolar que é necessário para que ocorra 
efetivamente a inclusão, bem como os processos de ensino e aprendiza-
gem, sobretudo na disciplina de Geografia.

Ao longo da pesquisa observamos que os Surdos interagem em alguns 
momentos com os seus colegas ouvintes em sala de aula e na hora do inter-
valo, mas na maioria das vezes acabam se restringindo apenas ao intérprete. 
As professoras também tentam criar laços com os Surdos, mas pelo fato de 
não dominarem a Libras acabam não compreendendo suas necessidades.

As professoras destacaram que não possuem capacitação para traba-
lhar com esse público, como também não há cursos disponibilizados pela 
Secretaria de Educação na área. Desta forma, a intérprete acaba desempe-
nhando várias funções, dentre elas a de professora titular, encarregada de 
ensinar os Surdos.

Identificamos que a Escola pesquisada demonstrou não estar organizada 
a favorecer um ambiente inclusivo para os alunos Surdos, pois há uma bar-
reira linguística na comunicação entre Surdos e ouvinte prevalecendo nesta, 
a língua majoritária ouvintistas. Na escola não há Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), sendo uma necessidade o acompanhamento nas áreas 
de Língua Portuguesa escrita e Libras para os alunos Surdos em contraturno.

Destacamos que não há mudanças significativas nas metodologias utili-
zadas pelas professoras de Geografia que trabalham com os alunos Surdos, 
desta forma não tendo uma contribuição efetiva no ensino e aprendizagem 
dos conteúdos de Geografia para os alunos Surdos. As aulas são expositi-
vas e dialogadas e utiliza-se o livro didático como ferramenta principal.

Desta forma, é necessário que as professoras desenvolvam estratégias 
de ensino que contemplem a todos e não somente aos alunos ouvintes. É 
importante utilizar no ensino dos conteúdos de Geografia uma linguagem 
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baseada principalmente no visual e gestual. Logo, os recursos visuais se 
tornam uma boa estratégia para que os professores possam ensinar os 
conteúdos, valorizando as experiências visuais dos alunos Surdos.

Foi interessante perceber que as professoras demonstram a consciên-
cia de que o fato da Libras ser utilizada exclusivamente pelo intérprete em 
sala de aula não se constitui em uma condição suficiente para promover 
a inclusão dos alunos Surdos no espaço escolar. Sendo que esta abrange 
muitos outros aspectos do ambiente escolar e do processo de ensino e 
aprendizagem.

O espaço educacional precisa de mudanças que venham contribuir para 
um ambiente inclusivo que favoreça o desenvolvimento pleno dos alunos 
Surdos, como por exemplo: a introdução da Libras no currículo da escola, 
metodologias, estratégias, matérias adequados e avaliações que con-
templem as especificidades dos educandos Surdos; capacitação para os 
professores que estão diretamente envolvidos com o processo de inclusão; 
disponibilizar atendimento educacional especializados nas áreas de Língua 
Portuguesa escrita e Libras para os alunos Surdos em contraturno.

Nesta perspectiva, é necessário repensarmos o espaço escolar e as 
metodologias desenvolvidas pelas professoras de Geografia. Como destaca 
Andrade (2013, p. 71) devemos compreender que os educandos Surdos 
necessitam “[...] de um processo diferenciado de educação, pois sua maior 
barreira é a diferença linguística presente no ambiente escolar. É necessá-
rio respeitar o modo de pensar, as maneiras dele se expressar e valorizar a 
identidade dos Surdos”.

Esperamos que esse trabalho suscite novas pesquisas, sobretudo no 
ensino de Geografia com ênfase no desenvolvimento de metodologias para 
educação de Surdos, e que a compreensão das especificidades dos educan-
dos Surdos possibilite aos docentes a oportunidade de reflexão sobre a sua 
prática pedagógica.
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A FORMAÇÃO HUMANÍSTICA COMO INSTRUMENTO DE 
TRANSFORMAÇÕES E CONEXÕES ENTRE A FAMÍLIA 
E A ESCOLA: UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO RURAL PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ

Paulo Erbenio Maia Neves1

Introdução

São muitos os tocantes que acarretam interferências positivas e/ou 
negativas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, dificul-
tando ou auxiliando, assim, a ação e a recepção de ambas as partes 

envolvidas no processo de ensino-aprendizagem.
Na contemporaneidade, é possível notar a ausência de agentes necessá-

rios que fazem desta atividade uma ação conjunta que compreende muito 
mais que o aluno e o professor, que se desprende da função de mediar do 
docente e da capacidade de construção do conhecimento do aluno, abrindo 
assim um novo viés para um agente de suma importância na realização 
desse trabalho.

Estamos falando da família, que exerce papel de agente, como impul-
sionadora da aprendizagem e construtora de novos cenários educacionais, 
sendo uma extensão educacional da escola.

Partindo da vertente da existência de um novo personagem na busca pelo 
conhecimento, lançamos o foco, notadamente, para a intercessão da família 
no processo de ensino-aprendizagem, a partir da Formação humanística

Com a realização de um estudo de caso no Centro de Educação Rural 
Pedro Raimundo da Cruz, trazendo para este cenário uma discussão sobre a 
importância da família na aprendizagem do aluno, mas também na melhoria 
das ações docentes.

1 Graduado do Curso de Letras da Universidade Regional do Cariri - URCA. 
 E-mail: pauloerbenio1@hotmail.com.
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Com esse olhar, não restringimos a incumbência de mediar somente ao 
professor, mas compartilhamos a gestão dessa atividade com a família. A 
mesma fomentará ganhos satisfatórios que nutrirão as atividades educa-
cionais vivenciadas na escola.

O núcleo familiar apresenta aos seus filhos a forma inicial de se viver, 
construindo vivências em sociedade, pois ela é a precursora na formação 
cidadã da criança, inferindo conceitos e valores de suma importância para a 
aquisição de conhecimentos. Levando em consideração o poder da família 
no processo de cognição da criança, percebe-se que ela pode nutrir as con-
dições de aprendizagem e desenvolvimento do aluno, quando se tem uma 
parceria com a escola.

A família tem a capacidade de agregar valores que alavancam os ins-
tintos sociais. Adentrando o cenário educacional brasileiro, é possível 
compreender a dificuldade que a comunidade escolar (gestores, coordena-
dores, professores e agentes educacionais) encontra em relação à ausência 
da família. A ausência de laços entre a família e a escola coloca o processo 
de ensino-aprendizagem em uma situação desprotegida que compromete 
a ação docente.

Em linhas gerais, almejamos refletir sobre a necessidade do retorno da 
família nas relações escolares, aliviando as responsabilidades docentes 
ao encarnar o papel de intercessor do processo de ensino-aprendizagem. 
Afinal, compreendemos que a família tem a facilidade de incutir em seus 
filhos o gosto pelos estudos.

No corpo deste estudo, iremos elencar os mais variados benefícios que 
a presença desta figura de suma importância no desenvolvimento do indiví-
duo pode fornecer, não somente ao aluno, mas também ao professor. Para 
a construção deste estudo, realizamos pesquisas de revisão de literatura e 
pesquisas de campo, tendo como cenário investigativo as turmas do 1º ano 
do ensino fundamental do Centro de Educação Rural Pedro Raimundo da 
Cruz, com o intuito de responder às questões supracitadas..

Metodologia

Este trabalho privilegiou o método qualitativo exploratório de pes-
quisa, com um estudo múltiplo de caso, tendo como procedimentos: 
análise documental; realização de entrevistas e questionários semiestrutu-
rados; observações “in loco” (na instituição escolar pesquisada) e revisão 
bibliográfica.
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A escolha da instituição pública de ensino para realização da pesquisa 
se deu a partir dos critérios seguintes: ser de ensino fundamental; número 
de alunos; professores; as mais variadas famílias assistidas pela escola, 
incluindo também a facilidade de acervo bibliográfico da instituição, sem 
falar na disponibilidade da escola para observações práticas da pesquisa.

Foram aplicados entrevistas e questionários semiestruturados com os 
docentes e familiares, que foram de suma importância para verificarmos o 
impacto da presença ou ausência da família no cenário escolar, bem como 
do engajamento da família nas atividades de extensão da escola para o 
ambiente familiar. Também foram realizadas observações “in loco” para 
analisarmos a relevância ou não desse agente primordial na aprendizagem, 
que é a família.

Após a coleta de dados, foi realizado um comparativo entre os resultados 
das entrevistas e questionários e as observações “in loco”, colocando em 
pauta e tentando evidenciar os efeitos positivos e/ou negativos das cone-
xões da família e a escola com o processo de ensino-aprendizagem, a partir 
da Formação Humanistica a qual os professores do 1º ano receberam.

Os estudos de revisão bibliográfica encontrados em dados e estudos 
presentes em revistas científicas, livros e publicações oficiais vieram nutrir 
positivamente as conexões entre os achados das pesquisas de campo e 
os embasamentos teóricos, propiciando um novo olhar para as atinên-
cias do problema proposto e a necessidade de acrescentarmos novas 
inferências na construção do conhecimento e no decorrer do processo de 
ensino-aprendizagem.

Desenvolvimento

Antes de colocar em pauta a importância do ambiente familiar na media-
ção e na construção do conhecimento, é válido ressaltar que o processo de 
ensino-aprendizagem é uma ação contínua que permeia vários seguimen-
tos da educação e perdura por toda a existência educacional do indivíduo. 
Esse processo requer estímulos em todo o seu decorrer, tanto para quem 
ensina, como para quem aprende, ou a quem assume as duas posições. E 
essa ação veio ser fomentada com maior nitidez a por meio da Formação em 
Valores Humanos promovida pela rede pública de educação do Município de 
Missão Velha-CE 
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Partindo dessa vertente, enfatiza-se que o cenário familiar representa 
um importante ambiente propiciador do processo de ensino-aprendizagem, 
de modo que o mesmo sedia no seu seio uma mediação pródiga e contínua 
na vida da criança-aprendiz. Afinal, este cenário tão rico e fomentador das 
vivências introdutórias dos processos de ensino e aprendizagem ainda são 
pouco explorado por parte dos pais, familiares e demais personagens do 
ambiente familiar.

A escola é uma instituição que almeja o pleno desenvolvimento intelec-
tual do aluno, prezando por questões que viabilizem a eficácia no processo 
educacional. No entanto, para que o aprendizado do discente aconteça de 
forma satisfatória, faz-se necessária a participação pertinente da família no 
cenário escolar.

Polonia e Dessen (2005) fortalecem o exposto, afirmando que:

Quando o foco do debate é o papel dos pais na escolarização 
dos filhos e suas implicações para a aprendizagem, na escola, 
há aspectos a serem ressaltados. A família como impulsionadora 
da produtividade escolar [...], [...] e o distanciamento da família, 
podendo provocar o desinteresse escolar e a desvalorização 
da educação, especialmente nas classes menos favorecidas 
(POLONIA; DESSEN, 2005, p. 304).

Os objetivos da escola quanto à aprendizagem do aluno devem comungar 
com o pensamento da família, ou seja, ambas as partes tendem a construir 
expectativas contundentes no sucesso educacional da criança. Assim, essa 
relação deve estar nutrida pelo desejo familiar na aprendizagem do aluno, 
bem como nas ações que a escola fornece, interligando assim os pensa-
mentos e posicionamentos de cada instituição com um olhar comum.

Polonia e Dessen complementam ainda explicitando que:

Enquanto a escola estimula e desenvolve uma perspectiva mais 
universal e ampliada do conhecimento científico, a família trans-
mite valores e crenças e, como consequência, os processos 
de aprendizagem e desenvolvimento se estabelecem de uma 
maneira coordenada (POLONIA; DESSEN, 2005, p. 305).

Partindo dessa vertente, é possível inserir a família em atividades que 
fomentem a aprendizagem do aluno, redistribuindo papeis a partir da 
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soma das duas instituições, agregando conhecimentos e valores à vida do 
educando. Entretanto, o que se vislumbra na contemporaneidade são as diver-
gências de responsabilidades que vão contra as inferências supracitadas.

A parceria entre a família e a escola deve ser vinculada o quanto antes, 
pois “Cada vez mais cedo, a escolarização se torna presente na vida das 
crianças e mais tarde tem finalizado” (POLONIA; DESSEN, 2005, p. 305). 
Compreende-se que a instituição escolar deve representar uma extensão 
do cenário familiar, visto que é necessário à criança um convívio saudável e 
acolhedor.

Percebe-se que é de suma importância tratar das vivências sociais no 
contexto escolar da criança, trazendo para o seio da sala de aula os conhe-
cimentos sociais, comunitários e familiares para o campo de estudo, a partir 
da mediação do professor e com as inferências discentes.

Libâneo (1994) faz uma colocação que descreve esse exposto:

A aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o meio social 
que circunscreve não só as condições de vida das crianças, mas 
também a sua relação com a escola e estudo, sua percepção e 
compreensão das matérias. A consolidação dos conhecimentos 
depende do significado que eles carregam em relação à expe-
riência social das crianças e jovens na família, no meio social, no 
trabalho (LIBÂNEO, 1994, p. 87).

O mesmo autor ainda completa, explicando que o “[...] trabalho docente 
é atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, pelo processo 
de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a tarefa 
de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo” 
(p. 88). Assim, entende-se que esse processo é uma ação que se caminha 
em parceria principalmente entre aluno e professor, mas recebe o auxilio de 
agentes que, de certo modo, vêm a nutrir as vivências e aprendizagem

A construção do conhecimento é uma atividade pródiga, pois, segundo 
Vygostsky (1998, p. 110), “O aprendizado das crianças começa antes de 
elas frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a 
criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia”. Percebe-se 
que a família é ferramenta precursora no processo de ensino-aprendiza-
gem da criança. É ela quem consegue ministrar as primeiras inferências 
educacionais, promovendo e propiciando informações que são de suma 
importância na educação da criança.
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A família descentraliza a função docente, assumindo um papel de inter-
cessora do processo de ensino e aprendizagem, pois, com esse olhar, não 
restringimos a ação de mediar os conhecimentos exclusivamente ao pro-
fessor, mas compartilha-se a gestão dessa atividade com a família.

Faz-se necessário valorizar as conexões pertinentes oriundas da inte-
ração na qual a suma “importância da participação ativa da família com a 
escola tem sido alvo de diversos estudos, tendo em conta fatores como o 
comportamento dos alunos em sala de aula e os problemas de adaptação” 
(PICANÇO, 2012, p. 40).

A família presente deve fomentar o instinto da criança, estimulando e 
cultivando o desenvolvimento nas vivências familiares, bem como orientar 
o discente a zelar por suas atribuições. Com isso, a família configura-se em 
um espaço propício à transmissão e construção de conhecimento, mas o 
discente deve primar pelas ofertas que são destinadas ao mesmo, e a famí-
lia tem a tarefa de instruir o seu filho a respeitar e cuidar da comunidade 
escolar.

Os objetivos da escola quanto à aprendizagem do aluno devem comungar 
com o pensamento da família, ou seja, ambas as partes tendem a construir 
expectativas contundentes ao sucesso educacional da criança, na qual essa 
relação deve estar nutrida pelo desejo familiar na aprendizagem do aluno.

Souza (2011) entra na discussão enfatizando que:

A escola, porém, é uma instituição que complementa a família 
nas questões educacionais e, como tal, precisa ser um local agra-
dável e também afetivo para a criança. Assim sendo, a família e a 
escola podem promover situações complementares e significa-
tivas de aprendizagem, deixando claro que os papéis da família 
e da escola são distintos, havendo responsabilidades e objetivos 
comuns entre elas (SOUZA, 2011, p.10).

Nota-se que mesmo em face das distinções nas atribuições de cada ins-
tituição, tanto a escolar, como a familiar, deve existir uma relação que esteja 
amparada por conexões favoráveis à aprendizagem do educando.

O cenário familiar em junção à “escola estimula e desenvolve uma 
perspectiva mais universal e ampliada do conhecimento científico, a famí-
lia transmite valores e crenças e, como consequência, os processos de 
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aprendizagem e desenvolvimento se estabelecem de uma maneira coorde-
nada” (POLONIA; DESSEN, 2005, p. 305).

Souza (2011) entra novamente na discussão:

O desconhecimento dos fatores que influenciam na aprendiza-
gem da criança, por vezes, exclui pais e delega à escola o poder 
de decisões sem a participação ativa da família. É realidade hoje, 
também a falta de tempo dos familiares para compartilhar assun-
tos de interesse comum, como, por exemplo, questões escolares. 
Pai e mãe, na maioria dos casos, passam a maior parte do dia 
envolvidos com o trabalho fora de casa, para prover o sustento 
da família (SOUZA, 2011, p. 8).

Percebe-se, mediante as necessidades e atinências atribuídas à vida dos 
pais, que por vezes eles não podem estar presentes na construção e forma-
ção educacional do seu filho enquanto cidadão, deixando um espaço vazio 
na educação de seus filhos. Ainda falando sobre as necessidades dos pais 
e familiares quanto ao trabalho, deve-se colocar, em linhas discursivas, o 
tempo que os mesmos gastam no percurso após o trabalho para chegarem 
a casa e se fazerem presentes na vida de seu filho. Evangelista e Gomes 
(2003) enfatizam essa realidade:

Apesar dessa realidade, é preciso enfatizar que a relação familiar 
precisa ser alimentada. Os momentos de diálogos e participa-
ção nos assuntos em comum devem ter espaços garantidos. “A 
família é o primeiro e principal contexto de socialização dos seres 
humanos, é um entorno constante na vida das pessoas; mesmo 
que ao longo do ciclo vital se cruze com outros contextos com 
a escola e o trabalho. Essas pessoas vivem normalmente uma 
relação afetiva” (EVANGELISTA; GOMES, 2003, p.203)

Nota-se, assim, a impossibilidade dos pais em vivenciar os passos per-
corridos no processo de ensino e aprendizagem, bem como fazer as suas 
devidas inferências sobre a educação de seus filhos.

Mesmo partindo dessa vertente e conhecendo os fatos supracitados, é 
impossível negligenciar a presença da família em atividades que fomentem 
a aprendizagem do aluno, redistribuindo papeis a partir da soma das duas 
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instituições. Mas, o que se vislumbra na contemporaneidade são as diver-
gências de responsabilidades.

Bastos (2011) expõe seu pensamento de que:

O que vemos hoje, por conta da correria atual, é que os pais estão 
delegando essa tarefa tão importante que é EDUCAR, sendo essa 
tarefa de responsabilidade exclusiva dos pais e não de babás, 
tias, avós, sendo essas pessoas muito importantes, como apoio 
desse processo educativo quando seguem a mesma linha de 
educação (BASTOS, 2011, p. 1).

Percebe-se que, muitas vezes, a família deixa os seus funcionários res-
ponsabilizados pelo acompanhamento da educação escolar de seus filhos, 
momento no qual acontecem situações de descasos por parte dessas 
pessoas.

Em suma, essa união de instituições deve propiciar à sociedade, indiví-
duos com autonomia intelectual e moral, capacitados pela criticidade cidadã. 
Evidenciamos que a presença da família no processo de ensino-aprendiza-
gem se faz de suma importância para o melhor discorrer das atividades, 
pois, mediante ações realizadas a partir do estreitamento de laços entre a 
família e escola, é possível nutrir um instinto interativo por parte da criança, 
condicionando assim a melhor desenvoltura de ações e atividades desem-
penhadas dentro e fora da escola.

Na contemporaneidade educacional, é valido resgatar os papeis tanto a 
família como da escola, onde ambas as partes têm que reconhecer e con-
tribuir, exercendo as suas atribuições e incorporando novas práticas a esse 
processo, trazendo as adaptações para o seu contexto e buscando respon-
der às necessidades discentes. Compreende-se o quão grande e importante 
é a figura da família no processo de ensino-aprendizagem, tanto no recinto 
escolar quanto nas vivências familiares, pois a mesma propicia à criança 
segurança para emergir nas suas atribuições discentes.

Resultados e discussão

O nosso estudo foi realizado no Centro de Educação Rural Pedro 
Raimundo da Cruz, escola da rede municipal de Missão velha-CE, tendo 
endereço localizado no Distrito de Missão Nova e seus anexos nos Sítios 
Riacho das Palmeiras, Forquilha e Barreiras.
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A escola atende a um número de aproximadamente 629 alunos, assis-
tindo às comunidades do Distrito de Missão Nova e os Sítios Coqueiro, 
Jerimum, Tapera, Vila Joaca, Canta Galo, Saco, Forquilha, Vila Pedra, 
Barreiras, Tabuleiro, Riacho das Palmeiras, Bela Vista, Espalhador e Vila 
Cruz. Todo o núcleo escolar possui um quadro de professores de aproxima-
damente 43 docentes distribuídos entre sede e anexos entre as séries finais 
e iniciais do ensino fundamental.

O ponto investigativo desse estudo se sustenta no olhar para as cone-
xões entre a família e a escola, bem como para os seus efeitos positivos e/ou 
negativos da presença ou ausência da família no processo de ensino-apren-
dizagem, tendo como fator estimulante a Formação em Valores. Optamos 
por investigar as inferências impostas aos processos de ensino-aprendiza-
gem pelas relações família-escola, averiguando como campo exploratório 
as turmas do 1º ano do ensino fundamental da escola e anexos do núcleo 
escolar CERU.

Para a obtenção dos resultados, foram realizadas entrevistas com 20 
pais das mais variadas localidades atendidas pelo o CERU. Nelas, foi apli-
cado um questionário estruturado como três perguntas, do mesmo modo, 
foram entrevistados 6 professores, todos do 1º ano do fundamental.

Com a aplicação dos questionários, observou-se que 53% dos pais entre-
vistados consideram de suma importância as reuniões de pais e mestres 
para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; já 21% dos entre-
vistados consideram que as reuniões de pais e mestres e a presença da 
família no processo de ensino-aprendizagem em partes é importante; 13% 
dos entrevistados consideram que as reuniões dos pais e mestres não são 
importantes e 3% dos entrevistados não souberam responder.

Ao entrevistar os professores sobre a participação da família na vida esco-
lar dos alunos, 70% dos entrevistados afirmam que a presença da família se 
faz necessária cotidianamente, auxiliando no processo de ensino-aprendi-
zagem, estimulando e promovendo a construção do conhecimento. Já 28% 
dos entrevistados consideram relativa a participação da família, tendo seus 
ganhos, mas sem interferir com tanta precisão nas ações de ensino-apren-
dizagem. Por fim, 2% enfatizam que o processo de ensino-aprendizagem 
depende muito da relação professor-aluno.

Ao aplicarmos o questionário com os coordenadores e com o diretor, as 
respostas foram unânimes, pois 100% dos entrevistados consideram de 
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suma importância a participação da família na escola, gerando, assim, efei-
tos positivos nos processos de ensino e aprendizagem.

A partir dos dados coletados, foi possível evidenciar que, com a partici-
pação da família na escola e com a construção de conexões entre ambas as 
instituições, a aprendizagem dos alunos ocorre de forma mais satisfatória, 
pois as ações docentes são bem trabalhadas com estímulos da família, colo-
cando assim o processo de ensino-aprendizagem no centro das conexões.

Considerações finais

Neste estudo, foi possível evidenciar que a presença da família no pro-
cesso de ensino-aprendizagem se faz de suma importância para o melhor 
decorrer das atividades docentes e discentes. Mediante ações realizadas a 
partir do estreitamento de laços entre a família e a escola, é possível nutrir 
um instinto interativo por parte da criança, condicionando assim a melhor 
desenvoltura de ações e atividades desempenhadas dentro e fora da escola.

Na contemporaneidade educacional, é valido resgatar os papeis tanto 
da família como da escola, nos quais ambas as partes tem que reconhecer 
e contribuir, exercendo as suas atribuições e incorporando novas práticas a 
esse processo, trazendo as adaptações para o seu contexto, além de buscar 
responder às necessidades discentes. Foi possível imprimir a importância 
da Formação em Valores nos resultados desse estudo, pois a mesma veio 
estreitar vínculos entre a família e a escola, resgatando a importância do 
cenário familiar também ser um ambiente de aprendizagem.

Com isso, compreende-se o quão grande e importante é a figura da famí-
lia no processo de ensino-aprendizagem, tanto no recinto escolar quanto 
nas vivências familiares, pois a mesma propicia à criança segurança para 
emergir nas suas atribuições discentes.

Evidenciamos, a partir dos estudos realizados no decorrer deste trabalho, 
que ambas as instituições, familiar e profissional, consideram pertinentes as 
conexões inferidas na relação escola e família, vislumbrando o desenvolvi-
mento do aluno. Entretanto, mesmo mediante as informações encontradas 
sobre as incumbências de cada instituição, e das aberturas que a escola 
possibilita à família, ainda é evidente a fragilidade da participação da família 
na escola e o diálogo entre ambas as partes.

Apesar do atual cenário da educação brasileira, os familiares ainda atri-
buem à instituição escolar a responsabilidade de educar e formar os seus 
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filhos, pois compreendem que a escola ainda é o cenário mais propício à 
aprendizagem e desenvolvimento intelectual da criança.

Mesmo em face à sua ausência nas vivências escolares, entende-se que, 
através da escola, será possível condicionar uma vida mais digna e justa 
para os seus filhos, por mais que a mesma negligencie seu papel de exten-
são da escola, de proporcionadora dos conhecimentos prévios.
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O CONCEITO DE CRIANÇA EXCEPCIONAL NOS 
RELATÓRIOS DA SOCIEDADE PESTALOZZI DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO – SPERJ (1965-1985).

Cindi Eveli do Nascimento1 | Heulalia Charalo Rafante2

Resumo: Ao longo da História da Educação Especial no Brasil, diferentes 
termos foram utilizados para se referir às pessoas consideradas deficientes 
intelectuais: anormais, retardadas, imbecis, idiotas, deficiente mental. Entre 
as instituições voltadas para o atendimento especializado, destacam-se as 
Sociedades Pestalozzi, com a primeira unidade criada em 1932, em Minas 
Gerais, por Helena Antipoff, educadora russa, que chegou ao Brasil em 1929. 
Para se referir às crianças com deficiência, Antipoff utilizou o termo “excep-
cional”, compondo a terminologia da área até a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei 9394/96). O objetivo dessa pesquisa foi investigar o conceito 
de criança excepcional construído pela SPERJ, no período de 1965 a 1985, 
por meio da pesquisa bibliográfica e análise dos relatórios anuais da Diretoria 
da SPERJ. O recorte temporal se justifica pela data do primeiro relatório, 
1965, no início da Ditadura Civil Militar, até o fim desse regime, em 1985. 
Os resultados apontaram que, até os primeiros anos da década de 1970, 
a criança excepcional era quem apresentasse distúrbios biológicos, físicos 
ou mentais, ou, ainda, dificuldade de aprendizagem ou comportamental e 
os termos utilizados para denominá-las eram: alunos enfermos, crianças 
retardadas, criança excepcional, deficiente mental e retardado. Após isso, 
a definição apresentou termos mais técnicos, como, atraso ou distúrbio no 
desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência motora, deficiência mental 
treinável, deficiência mental educável, dificuldade de aprendizagem e distúr-
bios de comportamento. Assim, vimos que, todas as crianças consideradas 
excepcionais deveriam passar por um processo educativo especializado 

1 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará- UFC/ FUNCAP. 
 E-mail: en.cindil@gmail.com;
2 Doutora em Educação, Faculdade de Educação- UFC. 
 E-mail: heulaliarafante@yahoo.com.br
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para tornarem-se úteis à sociedade, justificando a segregação da educação 
regular.
Palavras-chave: Educação Especial, Criança Excepcional, Sociedade 
Pestalozzi.
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Introdução

As Pestalozzi se consolidaram no atendimento às pessoas com 
deficiência no Brasil, especialmente, com deficiência intelectual, ins-
talando-se em diferentes estados brasileiros, como no Rio de Janeiro, 

com a Sociedade Pestalozzi do Brasil – SPB (1945) e a Sociedade Pestalozzi 
do Estado do Rio de Janeiro – SPERJ (1948), em Niterói, com atuação que 
se mantém até a atualidade e significativa participação no composição das 
políticas públicas relacionada às pessoas com deficiência (RAFANTE, 2011). 
Desde a década de 1930, até a promulgação da Lei 9394/96, o termo utili-
zado para se referir a esse perfil de educandos era “excepcional”, adotado 
pela educadora russa, radicada no Brasil, Helena Antipoff (1892-1974).

No que se refere ao período mais recente, a Lei nº 12.796, de 04 de abril 
de 2013, deu nova redação ao Inciso III do artigo 4º da Lei 9394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), que se 
referia ao público alvo da educação especial como “educandos com neces-
sidades especiais”, terminologia adotada desde que a LDB passou a vigorar 
em 1996. Tal Inciso passou a vigorar com a indicação de que esse público 
compreendia os “educandos com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação”. (BRASIL, 2013).

Todavia, qual a origem dessa terminologia e qual o seu significado ao 
longo do desenvolvimento da educação especializada no Brasil? Para essa 
análise, se faz necessário retomar a década de 1930, mais especificamente, 
o ano de 1932, quando é fundada a Sociedade Pestalozzi Minas Gerais 
(SPMG), em Belo Horizonte.

Primordialmente, torna-se crucial introduzir essa personagem que pro-
tagonizou a origem do conceito de excepcional: Helena Wladimirna Antipoff, 
nascida na Rússia, no ano de 1892, apontada como a principal responsável 
pela introdução deste conceito no Brasil (RAFANTE, 2007). Antipoff atuou, 
majoritariamente, nos campos da psicologia e da pedagogia, sendo que se 
formou no Instituto Jean Jacques Rousseau (IJJR), onde teve, como men-
tor, Édouard Claparède, um dos principais influenciadores dos seus estudos 
científicos (RAFANTE 2011).

Por iniciativa do governo do Estado de Minas Gerais, no contexto da 
Reforma do Ensino (1927), empreendida por Francisco Campos, Antipoff foi 
convidada para vir ao Brasil e dirigir o recém-criado Laboratório de Psicologia 
da Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, chegando 
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ao país em 1929. Sua vinda se deve ao decreto 8.187, de 22 de fevereiro de 
1929, que previa a existência de um psicólogo(a) na direção do referido labo-
ratório. (CASASSANTA, 1981 apud DOMINGUES, 2011).

A teoria pedagógica, conhecida como Escola Nova, que se consolidava 
na Europa desde o século XIX, chegava ao Brasil e se concretizava nas 
Reformas de Ensino e, por isso, Antipoff foi convidada pelo governo mineiro, 
tendo em vista sua trajetória profissional e acadêmica até aquele momento e 
sua formação sob as ideias do movimento escolanovista. (RAFANTE 2011).

A atuação de Helena Antipoff em Minas Gerais não se limitou à coor-
denação do Laboratório de Psicologia, estendendo-se à formação de 
professores, à homogeneização das classes das escolas de Belo Horizonte, 
e foi a partir dessa atuação que a educadora identificou as crianças consi-
deradas “excepcionais”, levando-a a criar a Sociedade Pestalozzi de Minas 
Gerais (SPMG), em 1932 (RAFANTE 2006).

Na década de 1950, sob sua coordenação, foram realizados os Seminários 
sobre a Infância Excepcional, que ocorreram entre 1951 e 1955, reunindo 
diversos profissionais e estudiosos da área. Também foram criadas, em 
diferentes estados brasileiros, outras unidades da Sociedade Pestalozzi, 
das quais, destaca-se a Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro 
(SPERJ), criada em 1948, nosso lócus de pesquisa no presente artigo, cujo 
objetivo foi analisar o conceito de “excepcional”, desenvolvido e consolidado, 
nessa instituição, no período de 1965 a 1985.

Metodologia

A Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro (SPERJ) foi o principal 
parâmetro utilizado neste estudo, para isso foram utilizados alguns regis-
tros documentais dessa instituição, sendo estes os Relatórios da Diretoria, 
que eram publicados anualmente e que também descrevem as atividades, 
eventos, projetos e programas promovidos pela instituição durante todo o 
período de um ano. Além disso, o próprio período de pesquisa apresenta 
um contexto histórico-social importante e crítico do Brasil, pois os relatórios 
contemplam e fazem referência, mesmo que sutilmente, aos acontecimen-
tos sociais dessas épocas, que neste estudo estão em evidência: as décadas 
de 1960, 1970 e 1980, sendo que destas três, somente a de 1970 foi comple-
tamente analisada no presente estudo. O referido contexto histórico-social 
crítico, que comumente sabemos, é o da Ditadura Militar.
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Para tanto, foi utilizado o método qualitativo de pesquisa, pois dessa 
forma nos possibilitou maiores perspectivas de obtenção de informações 
e interpretação das mesmas e por isso o principal procedimento de estudo 
realizado para tal fim foi a análise documental.

Contexto da criação do conceito de “criança excepcional”: o 
movimento da escola nova e o movimento higienista

Em 1934, Helena Antipoff inaugurou, no Brasil, o conceito de “excepcio-
nal”, para se referir ao perfil de alunos que, na atualidade, são considerados 
“alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habi-
lidades ou superdotação”, sendo pioneira nessa terminologia, que passou a 
ser adotada em escala mundial somente cinco anos depois, conforme indica 
Marquezan (2007, p. 49)

Ao final do século XIX, havia uma ampla nomenclatura usada 
para se referir ao anormal. Tiago Wurth, presente no Congresso 
das Nações Unidas em Genebra, no ano de 1939, diz que, até 
aquele momento, a denominação corrente para designar toda e 
qualquer diferença entre os sujeitos era a expressão ― anormal 
- tudo que no caso era diferente, excepcional, (denominava-se) 
de anormal (1975, p. 27). Os participantes do congresso, conta o 
autor, decidiram que, dali para frente, seria adotada a expressão 
excepcional.

A criação da SPMG ocorreu no contexto de inserção da Escola Nova no 
estado, quando se coloca a necessidade da pedagogia científica, que, funda-
mentada na biologia e na psicologia, deveria avaliar e classificar os alunos de 
acordo com o seu desenvolvimento, seus interesses e suas aptidões, sepa-
rando-os em classes homogêneas, de modo que viabilizasse uma educação 
“sob medida” para as classes escolares. De acordo com Rafante (2011, p. 
63):

[...] os renovadores, de um modo geral, consideravam fundamen-
tal diagnosticar qualquer dificuldade dos indivíduos em relação 
ao meio social e previam métodos específicos para equacionar 
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essas dificuldades, tornando o indivíduo menos dependente do 
corpo social e mais adaptado ao meio.

A superação dessas dificuldades poderia ser atingida no próprio 
ambiente escolar, considerando-se a homogeneização das classes, mas 
havia a indicação que, para um certo nível de dificuldade, seria necessário o 
encaminhamento dos alunos para instituições especializadas. Fortalecendo 
essa demanda, o movimento de higiene mental, cujos signatários buscavam 
estratégias para melhorar a espécie humana, preconizavam os “locais espe-
cíficos para transformar aqueles considerados física e psicologicamente 
desadaptados e promover a sua adaptação social [...]”. (RAFANTE, 2011, p. 
64).

Portanto, o movimento renovador e higienista estimularam a adoção de 
novos métodos de estudo da criança e do adolescente, em que os testes 
psicológicos, incluindo o teste de inteligência, passaram a ser aplicados em 
maior escala, levando a novas orientações para a organização das classes 
escolares e das práticas pedagógicas, acreditando ser mais conveniente 
reunir, em classe especial ou instituição especializada, as crianças e ado-
lescentes com nível de desenvolvimento abaixo da média do seu grupo, pois 
acreditavam que estes não conseguiriam se desenvolver na mesma classe, 
em companhia de crianças consideradas “normais”, podendo, inclusive, 
atrapalhar o desenvolvimento delas.

Nesse cenário, Antipoff e suas alunas da Escola de Aperfeiçoamento rea-
lizaram, nas classes escolares do 1º ano de Belo Horizonte, Minas Gerais, 
por meio da observação e dos testes psicológicos, a homogeneização das 
classes. O resultado desse trabalho foi registrado no texto, inicialmente, inti-
tulado “Escolologia (1930c, p. 146 apud RAFANTE, 2011),

Tratava-se de desenvolver, junto às professoras, a pedagogia científica. 
O rigor na análise das escolas e das crianças fundamentou a homogenei-
zação das classes e a distribuição das crianças entre as classes A, B, C, 
D e E. Rafante (2011, p. 169) evidenciou que esse processo levou “a um 
padrão de normalidade, determinado pela adaptação dos testes europeus 
e norte-americanos à realidade brasileira, entre outros tipos de avaliação e, 
numa perspectiva classificatória, evidenciava-se os indivíduos “normais” e 
os “anormais”, acima ou abaixo da média”.

O perfil das crianças de cada uma das classes evidencia a concepção que 
se tinha dos considerados “anormais”. As classes A e B eram designadas 
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às crianças classificadas como “normais” ou que tivessem atingido resul-
tado acima da média do seu grupo. As classes C recebiam crianças com 
“desenvolvimento retardado”, com atraso mental de até três anos, aquelas 
de “espírito adormecido” ou “turbulentas”, mas sem problemas físicos ou 
morais. As classes D eram destinadas para crianças com atraso mental sig-
nificativo e aquelas que com particularidades físicas ou psíquicas. Por fim, 
as classes E atendiam “as crianças particularmente difíceis de educar – os 
agitados, os neuróticos, os anti-sociais, as crianças moralmente defeituo-
sas [...]” (ANTIPOFF & REZENDE, 1934, p. 19 apud RAFANTE, 2011, p. 141). 
Segundo Antipoff, essas crianças da classe E não poderiam estar presentes 
na classe comum, porque só impediriam a sua própria aprendizagem, bem 
como a dos outros.

Considerando essa distribuição e conforme evidenciado por Campos 
(2002 apud RAFANTE, 2011), o termo “excepcional” na década de 1930 com-
portava duas categorias: o excepcional orgânico apresentava dificuldades 
quanto ao seu desenvolvimento cognitivo e/ou físico, devido aos fatores de 
ordem biológica essencialmente; o excepcional social, como o próprio nome 
sugere, é aquele denominado, em algumas ocasiões de “anormais morais” 
ou até mesmo de crianças “em perigo moral” e “delinquentes”, pois estes 
são derivados dos fatores de ordem familiar e econômica.

Para atender os “excepcionais”, Antipoff criou a SPMG, que, na década 
de 1930, viabilizou outras instituições para esse atendimento, como a Casa 
do Pequeno Jornaleiro (1934), o Instituto Pestalozzi (1935); a Fazenda do 
Rosário (1939). Ao analisar o perfil das crianças atendidas nessas institui-
ções, pode-se inferir que, na década de 1930, não obstante a indicação do 
“excepcional orgânico”, a atenção da educadora se voltou para os “excepcio-
nais sociais” (RAFANTE, 2011).

Na década de 1930, os termos utilizados para se referir a esse perfil de 
indivíduos eram variados, incluindo “anormais”, “retardados”, “imbecis”, 
“idiotas”, “atrasados”, considerados, por Antipoff, muito pejorativos e, em 
entrevista ao jornal O Estado de Minas, em 26 de outubro de 1934, anunciou 
a utilização da nova terminologia. (ANTIPOFF, 1975 apud RAFANTE, 2011). 
Nessa década e nas seguintes, a educadora continuou as suas ações dire-
cionadas ao atendimento especializado aos “excepcionais”, o que contribuiu 
para a disseminação não só da nova terminologia, mas de uma cultura 
(GRAMSCI, 2001) relacionada à compreensão do que seria o “excepcional” e 
as práticas pedagógicas mais adequadas ao seu atendimento.
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O conceito de “criança excepcional” nas décadas de 1940 e 1950.

Para analisar o conceito de “excepcional” nas décadas de 1940 e 1950, 
verifica-se o perfil das crianças atendidas na Fazenda do Rosário e como elas 
aparecem referenciadas nas discussões dos Seminários sobre a Infância 
Excepcional, realizados pelas Sociedades Pestalozzi em 1951, 1952, 1953 e 
1955.

Os estudos de Rafante (2011) apontaram que, nos três primeiros anos de 
existência, a Fazenda do Rosário atendia, apenas, os “excepcionais sociais”, 
aqueles classificados por sua conduta ou seu caráter, cujo desenvolvimento 
foi afetado pelo meio social em que viviam, incluindo os meninos abandona-
dos. Os “excepcionais orgânicos” começaram a ser atendidos na instituição 
em 1942. Ao analisar o relatório da diretora, elaborado em 1952, a referida 
autora constatou que, de 1940 a 1952, 343 crianças passaram pela institui-
ção, sendo 34%, (116), internadas por abandono social: órfãos de pai e mãe 
foram 47 e com pais desconhecidos foram

Os 66% restantes, o que representa 227 crianças, foram encaminha-
das pela SPMG, conforme o diagnóstico aferido pela instituição, incluindo 
“excepcionais orgânicos e sociais”. Sobre o perfil dos “excepcionais” na 
década de 1940, Rafante (2011, p. 170) indicou que:

num primeiro momento, as crianças atendidas se enquadravam, 
em sua maioria, no conceito de “excepcionais sociais”. Conforme 
as ações da Sociedade Pestalozzi foram se consolidando e tor-
nando-se mais conhecidas, os “excepcionais orgânicos”, ou seus 
familiares, passaram a procurar o atendimento.

Portanto, os “excepcionais” orgânicos passaram a compor o atendimento 
da SPMG dez anos após a sua criação, resultado de sua ampla atuação em 
Minas Gerais, produzindo e disseminando uma cultura sobre a identificação 
e o atendimento desses indivíduos.

Resultados e discussão

Na década de 1950, Antipoff e seus colaboradores organizaram os 
Seminários sobre a Infância Excepcional, com o objetivo de reunir represen-
tantes de diversas áreas, como a medicina, a psicologia e a pedagogia, e aliar 
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os conhecimentos e os esforços em virtude do atendimento aos “excepcio-
nais”. O segundo seminário tratou dos “tipos de crianças e adolescentes 
que necessitam de assistência médica-pedagógica especializada e social” 
(ANAIS, 1956 apud RAFANTE, 2011, p. 214). As discussões desses seminá-
rios foram documentadas em anais. Além dos anais do Segundo Seminário 
(1952), que tratou do perfil daqueles que precisam de assistência especia-
lizada, nas demais edições, os participantes foram distribuídos por tipo de 
“excepcionalidade”, o que levou à diferenciação desses perfis de um evento 
a outro, o que exigiu maior atenção para a compreensão dessa concepção 
na década de 1950.

Na Tabela I, apresentam-se os tipos de “excepcionalidade” considerada 
nos três primeiros Seminários:

Tabela I – Tipos de “excepcionalidade” nos três Seminários sobre a Infância Excepcional.

I Seminário 1951 II Seminário 1952 III Seminário 1953

“oligofrênicos” “oligofrênicos” “oligofrênicos”
“portadores de distúrbios da 

personalidade e delinquentes”
“desajustamentos emocionais e 

sociais”
“portadoras de desajustamentos 

emocionais e sociais”
“surdos-mudos e deficientes da 

palavra” “deficiências da linguagem” “portadoras de distúrbios da 
palavra”

“cegos” Sem comissão específica “crianças cegas”

“aleijados” “defeitos físicos” “portadores de defeitos físicos”

“desordens neuropsiquiátricas” “portadores de distúrbios 
neuropsiquiátricos”

Fonte: Elaboração própria a partir de Rafante (2011).

As terminologias para se referir aos tipos de “excepcionalidade” apre-
sentam variações nos três seminários, com uma mudança significativa em 
relação aos “portadores dos distúrbios da personalidade e delinquentes” 
que, a partir do II Seminário, não aparece, cedendo lugar às “desordens neu-
ropsiquiátricas” e “desajustados emocionais e sociais”. As definições não 
sofrem modificações durante os eventos, com exceção dos “oligofrênicos”. 
Observa-se a permanência das duas categorias de “excepcionais” contem-
pladas na década de 1930: os “excepcionais sociais” e os “excepcionais 
orgânicos”, acrescidas do maior detalhamento sobre os perfis dos indiví-
duos “excepcionais”.

Os “oligofrênicos”, em 1952, foram caracterizados pelo atraso no 
desenvolvimento intelectual, acarretando insuficiência da personalidade, 
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em decorrência de problemas “nos centros nervosos, congênitas ou pre-
cocemente adquirida, levando a graus diferenciados, desde ao mais baixo, 
chegando à idiotia profunda, até a proximidade com a inteligência normal 
(debilidade mental fronteiriça, inteligência sub-normal ou rude)” (RAFANTE, 
2011, p. 224). Tratava-se de uma perspectiva orgânica, que foi ampliada em 
1955, quando os presentes no III Seminário passaram a considerar, nessa 
categoria, os indivíduos “com sérios distúrbios de caráter” ou “com famílias 
desajustadas”, “levando em consideração o grau de deficiência mental, a 
coexistência de desvios de comportamento e a origem familiar.” (RAFANTE, 
2011, p. 231). Portanto, neste encontro, ocorreu uma mudança perceptível 
em relação ao modo como a criança oligofrênica era concebida, conside-
rando-se além dos aspectos congênitos, a condição social e familiar.

Os “portadores de desajustamentos emocionais e sociais” são com-
preendidos como “a criança ou adolescente que, habitualmente, satisfaz 
suas necessidades físicas, psíquicas e sociais, por mecanismos psíqui-
cos inadequados a si mesmo e ao grupo social” (ANAIS, 1952, p. 97 apud 
RAFANTE, 2011, p. 227). Em relação à definição dos “portadores de deficiên-
cia da linguagem”, foram consideradas duas possibilidades: 1) “deficiente 
da audição e da palavra” – os surdos, os hipoacústicos (quase tangente à 
surdez) e os deficientes da palavra, devido à hipoacústica que prejudicou a 
aprendizagem correta; 2) deficientes da linguagem – aqueles que têm essa 
deficiência devido a fatores psíquicos, pois não apresentam problemas no 
aparelho auditivo. (ANAIS, 1955, p. 174).

A variação mais significativa na terminologia refere-se aos “aleijados” do I 
Seminário, que passaram à denominação de “portadores de defeitos físicos”, 
caracterizados como aqueles que têm deficiência do aparelho locomotor, em 
decorrência de “defeitos congênitos e adquiridos, tenham desajustamentos 
que as colocam em situação de marcada inferioridade para conviver e com-
petir, em condições de igualdade, com indivíduos da mesma idade (ANAIS, 
1952 , p. 52 apud RAFANTE, 2011, p. 226).

Na caracterização da criança com “desordens neuropsiquiátricas” ficou 
estabelecido que, nesta categoria, estariam “aquelas que apresentam per-
turbações da conduta em virtude de afecções dos centros nervosos” (ANAIS, 
1952, p.30 apud RAFANTE, 2011, p. 224). No entanto, na plenária final, foi 
feita a sugestão de inclusão, nessa categoria, das crianças com proble-
mas de perversões, das neuroses de caráter, das delinquências, o que foi 
recusado, pois, segundo o relator, não tinham feito essa inclusão porque a 
“comissão só se ocupou dos distúrbios com base estrutural (neurológica)” 
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(ANAIS, 1952, p. 115 apud RAFANTE, p. 224), o que confirma a diferenciação 
entre os “excepcionais orgânicos” e os “excepcionais sociais”.

Diante do exposto, conclui-se que a criança excepcional, na década de 
1930, era dividida em grupos com características semelhantes, mas ainda 
assim, sem aprofundar a identificação das especificidades, sendo mais forte 
a presença do “excepcional social”. Entretanto, com o decorrer do tempo, 
percebe-se, gradualmente, que o “excepcional” se tornou mais singularizado, 
com indicação de aspectos orgânicos para a determinação da “excepcio-
nalidade”, recebendo, na década de 1950, nomenclaturas mais voltadas ao 
vocabulário médico e científico.

O conceito de “criança excepcional” desenvolvido na Sociedade 
Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro (1965-1985).

Para a análise conceitual de excepcionalidade no período de 1965 a 1985, 
foram utilizados os relatórios da Diretoria da SPERJ, cujo estudo possibili-
tou verificar que, não obstante o esforço dos Seminários sobre a Infância 
Excepcional para precisar a terminologia a ser utilizada para apresentar os 
diferentes perfis de “excepcional” e, desde a década de 1930, Antipoff ter 
passado a utilizar “criança excepcional”, ainda aparecem expressões como 
“criança retardada” e “alunos enfermos”. Portanto, há diferentes e impre-
cisas nomenclaturas para se referir ao “excepcional” sob o ponto de vista 
da SPERJ. Além disso, é importante destacar que, nos Seminários sobre a 
Infância Excepcional, havia a preocupação de estabelecer essas definições 
e, nos relatórios da Diretoria, não havia essa preocupação, cabendo, ao res-
ponsável pela sua elaboração, apenas registrar as atividades realizadas, 
conforme o perfil das crianças atendidas, o que significa que alguns per-
fis não compunham o escopo de atendimento institucional, que tinha como 
foco aqueles que, na atualidade, são considerados “deficientes intelectuais”.

Observa-se que os instrumentos e os critérios para identificação e 
classificação das crianças excepcionais continuaram sendo os testes psi-
cológicos e os seus resultados também tomavam como referência a norma 
do grupo de crianças da mesma idade, sendo classificadas como “excepcio-
nais” aquelas que se desviam para cima ou para baixo dessa norma social.

Segundo Helena Antipoff,
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o termo excepcional é interpretado de maneira a incluir crianças 
e adolescentes que se desviam acentuadamente para cima ou 
para baixo da norma de seu grupo em relação a uma ou várias 
características mentais, físicas ou sociais, ou quaisquer des-
sas de forma a criar um problema essencial com referência à 
sua educação, desenvolvimento e ajustamento ao meio social 
(ANTIPOFF, 1963, p. 271 apud RAFANTE, 2011, p. 06).

As crianças que se desviavam para cima da norma, eram chamadas 
de superdotadas, e aquelas abaixo da norma, eram categorizados como 
“crianças retardadas”, sendo subdivididas em: 1) “menores treináveis”, pois 
acreditava-se que seu comprometimento cognitivo era um impeditivo para 
a aprendizagem dos conteúdos escolares, para os quais eram oferecidas 
atividades para adaptação à vida cotidiana e ao trabalho; 2) “menores edu-
cáveis”, cujos resultados nos testes permitia aferir as possibilidades de 
aprendizagem dos conteúdos escolares, por isso, participavam de ativida-
des destinadas à alfabetização. Os dois grupos de “crianças retardadas” 
participavam das atividades psicopedagógicas.

Os relatórios evidenciam uma concepção de que a excepcionalidade era 
um mal, responsável pela infelicidade da criança, que não tinha culpa de 
ser assim e cabia à instituição promover possibilidades de inserção útil na 
sociedade: “independentemente das causas que determinaram seu mal, 
tem naqueles que a assistem, a oportunidade de um futuro melhor, no qual 
sinta-se segura e útil à sociedade”. (RELATÓRIO, 1967).

Outras terminologias para se referir aos excepcionais aparecem nos 
relatórios da década de 1970, colocando a distinção entre os “excepcionais 
emocionais”, ou seja, as crianças que apresentavam autismo, neurose ou 
psicose; e os “excepcionais orgânicos”, para crianças diagnosticadas com 
paralisia cerebral, lesões leves ou com epilepsia. No relatório de 1975, apa-
rece a indicação da presença de uma “criança autista”, mas não descreve o 
se considerava para inserir a criança nessa categoria de excepcional. Nessa 
década, também aparece, nos relatórios, a expressão “deficiente mental”, 
que é caracterizado como um ser dócil, afetivo, capaz de assimilar valores 
morais e de ter vivências, porém incapazes de reclamar e reivindicar os seus 
direitos, em consequência disso são marginalizados dos conteúdos esco-
lares. Além das classificações em “treináveis” e “educáveis”, há crianças 
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classificadas para as turmas de Atividade da Vida Diária (ADV), por serem 
dependentes para a realização das atividades mais básica do cotidiano.

Os relatórios da década de 1980, trazem novos termos sobre o perfil dos 
alunos atendidos pela SPERJ: “crianças portadoras de deficiência motora 
e mental”; “bebês de alto risco, de 0 a 3 anos e 11 meses, portadores de 
distúrbios ou atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, portadores 
de deficiência mental e/ou motora”; “portadores de distúrbios de com-
portamento e psicomotor”; “crianças e adolescentes com distúrbios de 
aprendizagem” (RELATÓRIO, 1985). Portanto, observa-se que aqueles que 
apresentavam dificuldades de aprendizagem também eram encaminhados 
e atendidos pela instituição. Nessa década, também

foi possível verificar que o termo “oligofrênico”, utilizados nas décadas 
anteriores, foi substituído por “portadores de distúrbios ou atraso no desen-
volvimento neuropsicomotor, portadores de deficiência mental e/ou motora” 
e “portadores de distúrbios de comportamento e psicomotor”.

Considerações finais

O termo excepcional passou a ser utilizado pela educadora russa Helena 
Antipoff, na década de 1930, para se referir àqueles alunos, dos grupos esco-
lares de Belo Horizonte, que, nos testes psicológicos, atingiam resultados 
abaixo ou acima da média do seu grupo e para cada perfil de alunos, deveria 
ser prevista uma estratégia pedagógica, conforme sua personalidade, seus 
interesses e suas aptidões.

Os indivíduos que estivessem abaixo da média do seu grupo deveriam 
estudar em classes especiais ou, para os casos mais graves, em instituições 
especializadas, passando por um processo educativo que os tornassem 
úteis à sociedade. Nesse contexto, separava-se aqueles que têm aptidão 
para certas atividades, daqueles que, de acordo com os testes, não têm. 
Portanto, as possibilidades e limites do sujeito eram determinados desde o 
início da sua trajetória educacional.

Na década de 1930, os excepcionais eram divididos entre “orgânicos” 
e “sociais”, sendo esses últimos mais frequentes nos grupos escolares e 
os primeiros passaram a compor a educação especializada conforme essa 
perspectiva era divulgada pela SPMG.

Na década de 1950, o II Seminário sobre a Infância Excepcional reuniu 
profissionais, de diferentes partes do Brasil, para discutir e delimitar o perfil 
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daqueles considerados excepcionais, conforme suas características físi-
cas e de desenvolvimento. Apesar de ter havido a tentativa de oferecer uma 
nomenclatura mais específica, conforme critérios médicos, psicológicos 
e pedagógicos, manteve-se a distinção entre os excepcionais orgânicos e 
sociais, incluindo aqueles com dificuldade de aprendizagem.

Na SPERJ, no período de 1965 a 1985, manteve-se a dinâmica dos testes 
psicológicos e classificação dos alunos conforme o resultado desses testes, 
definindo, a priori, aqueles que tinham condições de serem alfabetizados 
(excepcionais educáveis), daqueles que considerados incapazes, devido à 
avaliação médico psicológica (excepcionais treináveis). Entende-se que a 
predominância dessa perspectiva clínica focava mais na deficiência do que 
nas potencialidades das crianças e jovens excepcionais, disseminando uma 
perspectiva de que parte desses

indivíduos não têm condições de aprender, o que limitava as ações peda-
gógicas que poderiam promover o desenvolvimento desses sujeitos.
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DIÁRIO DE CAMPO: REFLETINDO SOBRE O ESPAÇO DE 
EXPERÊNCIA A PARTIR DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Maria Isadora Leite Lima1 | Gabriel Emanuel Leite de Lima2  

Josefa Nunes Pinheiro3

Resumo: Este trabalho busca mobilizar saberes em torno da experiência de 
estágio realizado na Escola de Ensino Fundamental Centro Educacional de 
Mauriti – CEM, desenvolvida a partir da disciplina de Estágio Supervisionado 
III que faz parte da grade curricular do curso de Licenciatura Plena em 
História da Universidade Regional do Cariri – URCA. Desse modo, buscamos 
refletir sobre os caminhos do Estágio e seu papel na formação dos futu-
ros professores, bem como da experiência da Oficina de História e Memória 
realizada com as turmas em que foi desenvolvido o estágio de observação. 
Nessa perceptiva, refletir sobre este espaço de experiência nos possibilita 
empreender reflexões capazes de transformar nossa vida prática, tendo em 
vista, que ao desenvolver tal atividade somos convidados a voltar nosso 
olhar para o espaço da escola, formado através das sensibilidades, subjeti-
vidades e anseios de diferentes e múltiplos agentes.
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Introdução

O estágio supervisionado configura-se como um momento de funda-
mental importância no processo de formação, pois possibilita aos 
discentes vivenciar e relacionar o que foi estudado na Universidade, 

ou seja, a teoria com o ambiente da sala de aula, aproximando o futuro pro-
fessor da escola, dos alunos e de sua prática.

Nessa perceptiva, compreendemos que, ainda que a formação oferecida 
na Universidade seja de fundamental importância, ela por si só não é sufi-
ciente para formar e preparar o graduando para o pleno exercício de sua 
profissão. Faz-se, então, necessária a inserção do aluno na realidade do 
cotidiano escolar para refletir a partir da prática dos profissionais da docên-
cia (PIMENTA, 1995). Logo, o presente trabalho tem como objetivo relatar 
e mobilizar reflexões em torno do estágio supervisionado (observação) 
realizado na Escola de Ensino Fundamental Centro Educacional de Mauriti 
– CEM, tendo em vista que, o estágio escolar é uma exigência da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n° 9394/96), possibilitando assim 
ao profissional em formação associar a teoria à prática docente.

Desse modo, o estágio se consolida como um componente tanto teórico 
como prático, proporcionando uma aprendizagem que permite ao discente 
em formação, uma percepção da realidade escolar. Constituindo assim, em 
uma atividade que possibilita o estudante vivenciar e relacionar as teorias 
desenvolvidas na Universidade. Tendo em vista que na escola, ou seja, a 
partir da experiência em sala de aula, que os futuros professores ganham 
experiências como educadores, demostrando a capacidade de lidar com as 
mais variadas situações, em vistas, de superar os eventuais desafios que 
possam surgir.

Metodologia

Este trabalho foi desenvolvido a partir da reflexão acerca da experiência 
de estágio. Nessa perceptiva, a metodologia utilizada para cumprir as metas 
do Estágio Supervisionado III foi iniciada em um primeiro momento, atra-
vés de conversas informais com a professora de História da escola, visando 
conhecer os conteúdos que estavam sendo trabalhados e posteriormente 
realizar o acompanhamento das aulas que seriam ministradas no Ensino 
Fundamental II, especificamente nas turmas do 7° ano. Todas as aulas 
foram observadas durante o turno da manhã.
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No segundo momento foi realizado observação da escola, o que pro-
porcionou uma aproximação com a realidade escolar. Assim, foi observado 
a comunidade estudantil, bem como a estrutura física da instituição. Em 
seguida, conversamos com o diretor da escola e com os coordenadores 
pedagógicos, para obter informações sobre a caracterização da escola 
(estilo da gestão, recursos financeiros e os projetos existentes), bem como 
analisar o trabalho pedagógico, a organização do ambiente físico, os mate-
riais pedagógicos utilizados, acompanhamento didático pedagógico no 
exercício das atividades.

Diante do exposto, organizamos este trabalho a partir das discussões 
realizadas durante a disciplina de Estágio Supervisionado III, o que nos 
possibilitou o desenvolvimento do aporte teórico; a observação das aulas 
ministradas que é o estágio propriamente dito bem como, as observa-
ções e conversas com a coordenação pedagógica e com a professora de 
História da escola, e por fim a própria experiência em sala de aula expondo 
o cotidiano como estagiário de observação e ainda a relação direta com as 
turmas que foram observadas durante as aulas de História em que desen-
volvemos a Oficina de História e Memória, atividade realizada com as turmas 
observadas.

O lugar de atuação como formação do professor de História

Durante o processo de formação de professores destaca-se uma das 
etapas fundamentais para a consolidação do sujeito enquanto professor; 
nos referimos, pois, ao estágio, que possibilita ao graduando a oportuni-
dade de refletir sobre as práticas, os métodos pedagógicos, sobre o espaço 
e funcionamento da escola, entendido como um “bioma” em que toda a 
comunidade escolar participa dessas vivencias em seus desafios e pos-
sibilidades; compreendendo que a escola envolve um universo amplo de 
sentidos e significados; subjetivo ao mesmo tempo que institui sua orga-
nização através de normas que sistematizam seu funcionamento. Nessse 
sentido, a respeito do espaço de formação inicial do professor de história 
escreve Selva Guimarães Fonseca:

Tomou-se lugar-comum afirmar que a formação do profes-
sor de história se processa ao longo de toda sua vida pessoal 
e profissional, nos diversos tempos e espaços socioeducativos. 
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Entretanto, é sobretudo na formação inicial, nos cursos superio-
res de graduação, que os saberes históricos e pedagógicos são 
mobilizados, problematizados, sistematizados e incorporados 
à experiência de construção do saber docente. Trata-se de um 
importante momento de construção da identidade pessoal e pro-
fissional do professor, espaço de construção de maneiras de ser 
e estar na futura profissão. (FONSECA, 2003, p.60 )

O estágio, portanto, nos possibilita um novo olhar, despertando-nos 
enquanto futuros professores de história para a análise e reflexão das 
experiências, saberes e práticas, bem como para o poder transformador da 
educação e para a função social da História na formação da consciência 
histórica, partindo da didática da História que se constitui como âmago no 
ensino de História. Sobre a didática da história, escreve o historiador e filósofo 
alemão Jörn Rüsen em seu livro Aprendizagem Histórica – Fundamentos 
e Paradigmas:

Ela incorporou a virada das ciências da educação para a teoria do 
currículo situou o ensino de história no âmbito do amplo contexto 
de um processo planejável de aprendizado e analisou os fatores 
principais desse processo que vão bem além da escola. A didá-
tica da história e os interesses dos alunos como tema essencial 
das reflexões didáticas; e ela tem, finalmente, como objeto prin-
cipal, a consciência histórica e seu papel na vida prática humana. 
(RÜSEN, 2012, p. 70)

Nessa perspectiva, compreender o processo de formação inicial siginica 
voltar nosso olhar para um conjunto de práticas que toma forma a partir do 
espaço de atuação profissinal, concebido e transformado a cada dia, sendo 
de fundamental importância para a construção desses “saberes profissio-
nais” a mobilização e reflexões em torno de seu papel social, neste caso, do 
professor de história em formação que toma a didática como fundamento 
de sua prática que deve ser essencialmente reflexiva. A respeito do estudo 
do ensino e formação docente escreve Maurice Tardif:

Podemos resumir agora nossas palavras da seguinte maneira: 
uma perspectiva epistemológica e ecológica do estudo do ensino 
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e da formação para o ensino permite conceber uma postura de 
pesquisa que leva ao estudo dos saberes docentes tais como são 
mobilizados e construídos em situações de trabalho. Os traba-
lhos realizados de acordo com essa perspectiva mostram que 
os saberes docentes são temporais, plurais e heterogêneos, per-
sonalizados e situados, e que carregam consigo as marcas do 
seu objeto, que é o ser humano. Ora, os conhecimentos teóricos 
construídos pela pesquisa em ciências da educação, em particu-
lar os da pedagogia e da didática que são ministradas nos cursos 
de formação para o ensino, não concedem ou concedem muito 
pouca legitimidade aos saberes dos professores, saberes cria-
dos e mobilizados por meio de seu trabalho. Na formação inicial, 
os saberes codificados das ciências da educação e os saberes 
profissionais são vizinhos mas não se interpenetram nem se 
interpelam mutuamente. Se admitirmos a legitimidade dessa 
tese, não podemos deixar de considerar certas questões impor-
tantes para a pesquisa e para a formação universitária. (TARDIF, 
2000, p. 17-18 )

Logo, refletir sobre este espaço de experiência, a partir da própria vivên-
cia profissinal é sem duvida o âmago da formação do futuro professor de 
história, tendo em vista, que para além dos conhecimentos especifícos da 
discplina, somos convidados a perceber a formação e o trabalho docente 
através de um leque de possibiliades criadoras que nos permitem com-
preender a atividade em seus processos, signos e significados que são 
construídos por meio de diversos caminhos, em que o exercício docente:

Consiste no domínio, na transmissão e na produção de um con-
junto de saberes e valores pór meio de processos educativos 
desenvolvidos no interior do sistema de educação escolar. Esse 
saber docente é, de acordo com a literatura da área, um saber 
plural, heterogêneo, construído ao longo da história de vida do 
sujeito. É constituído pelo conhecimento específico da disciplina, 
no caso, o conhecimento historiográfico, os saberes curricula-
res (objetivos, conteúdos, metodologias e materiais), os saberes 
pedagógicos (concepções sobre a atividade educativa) e os sabe-
res práticos da experiência. Assim, o historiador-educador ou 
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professor de história é alguém que domina não apenas os 
mecanismos de produção do conhecimento histórico, mas um 
conjunto.de saberes, competências e habilidades que possibili-
tam o exercício profissional da docência. (FONSECA, 2003, p. 63)

De fato, o processo de formação docente em especial no que diz respeito, 
ao professor de História que atua a partir da didática da História, nos permite 
ainda, empreender uma viagem através de uma relação íntima de análise 
dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. A comuni-
dade escolar é, portanto, nosso objeto de estudo, em que pese o complexo 
conjunto constituinte de seu ser e estar no mundo, reflexo das relações que 
rompem seus muros, ou seja, seu espaço institucionalmente organizado; 
concebendo uma nova configuração sensível e transfomadora, mas que 
revela também a vulnerabiliadade, marginalização e descaso com a educa-
ção e o professor. Sobre o espaço escolar e sua relação com o processo de 
formação do professor de História escreve ainda, Selva Guimarães Fonseca:

A busca de respostas às nossas inquietações - aos dilemas 
políticos e pedagógicos - tem um alvo: a educação escolar. A 
escola, como lugar social, local de trabalho, espaço de conflitos, 
de formas culturais de resistência, exerce um papel fundamental 
na formação da consciência histórica dos cidadãos. A história e 
seu ensino são, fúndamentalmente, formativos. Essa formação 
não se dá exclusivamente na educação escolar, mas é na escola 
que experienciamos as relações entre a formação, os saberes, 
as práticas, os discursos, os grupos e os trabalhos cotidianos. 
Os professores de história sujeitos do processo vivenciam uma 
situação extremamente complexa e ambígua: trata-se de uma 
disciplina que é ao mesmo tempo extremamente valorizada, 
estratégica para o poder e a sociedade e ao mesmo tempo 
desvalorizada pelos alunos e por diversos setores do aparato 
institucional e burocrático. (FONSECA, 2003, p. 70)

A História enquanto ciência e disciplina desempenha um papel social, 
que está ligado à formação do que os historiadores chamam de consciência 
histórica, que significa, o nosso ser e estar no mundo, pois, é a partir dela que 
tomamos consciência das possibilidades de escolha para assim decidirmos 
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qual caminho percorrer. Para, além disto, a História nos permite ainda refletir 
sobre os processos históricos, compreendendo que somos agentes transfor-
madores. É a potência transformadora, o princípio da atividade reflexiva que 
nos impele a mudança, a transformação da nossa vida prática. Desse modo, 
a formação docente, em especial do professor de História, deve desenvolver 
seu trabalho voltando-se para esta problemática, em vistas de corroborar 
para a formação do pensamento crítico, transformador e libertador.

No campo de estágio: diário da experiência

As atividades de estágio na Escola de Ensino Fundamental Centro 
Educacional de Mauriti – CEM, foram realizadas a partir do dia 12 de Março 
de 2019, sob a supervisão da professora regente da disciplina de História, se 
estendo até o dia 15 de Maio do mesmo ano.

A principio foram observadas as turmas do 7ª Ano em que a professora 
Cícera leciona a disciplina de História no período da manhã. As turmas com-
postas 35 a 45 alunos por sala, refletem a realidade da escola pública.

Destaca-se na metologia empregada pela professora regente a utilização 
do quadro, pincéis, apagador, buscando a cada aula comentar as questões 
dos exercícios propostos como tarefa para serem realizadas em casa; para 
em seguida iniciar a explanação dos conteúdos do livro de didático, desta-
cando sempre palavras e conceitos chaves relacionadas ao conteúdo, como 
por exemplo, feudo4.

Vale ressaltar que incialmente a professora adota uma “tática de con-
trole” da turma, tendo em vista, que os alunos em sua maioria conversam 
muito, fator que dispersa a atenção dos mesmos, chegando muitas vezes 
a atrapalhar os desenvolvimento da discussão; nesses casos a professora 
intervém de formais incisiva, destacando que se o comportamento for man-
tido os alunos perderão pontos na matéria, sendo encaminhados a sala do 
diretor, a fim de serem advertidos pelo mal comportamento, podendo serem 
suspensos e permitida a entrada na escola no dia seguinte, somente acom-
panhado dos país ou responsáveis.

Destaca-se ainda, a organização adota para o registro das atividades 
a serem realizadas em casa, participação em eventos, advertências e o 

4 Neste primeiro período do ano letivo os alunos estudaram os aspectos da sociedade feudal, a sa-
ber o segundo capítulo do livro didático intitulado A baixa Idade Média (séculos XI a XV).
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registro da pontuação pelos trabalhos entregues que apssam tanto pelo diá-
rio da professora, bem como nas agendas dos alunos, em vistas de manter 
o controle das ações em sala, tanto pelos professores e alunos, como pela 
coordenação da escola e pais.

Para além do ambiente da sala de aula, observamos ainda os espaços 
constitutivos da escola e como estes são utilizados pela comunidade esco-
lar. Conversamos com os alunos, pais, professores, coordenação e com o 
diretor. Vale ressaltar que, a partir da observação destaca-se o posiciona-
mento desses agentes no processo de formação dos alunos, nas vivências 
e experiências na comunidade escolar, que vai desde o ambiente da escola, 
o trajeto para casa à própria vivencia familiar.

Muitos apectos constituem o processo de ensino-aprendizagem, o des-
locamento de casa a escola, por exmeplo, ou ainda a falta do material escolar, 
como caderno e lápis. Nesse sentido observamos que os alunos vindos da 
zona rural, por exemplo, acabam se atrasando ou muitas vezes não podendo 
ir para a escola por falta de transporte escolar; é comum o transporte esco-
lar apresentar problemas. Outro fato que chama atenção é que a maioria 
não toma café da manhã antes de ir para escola, o que prejudica seu desem-
penho. Ao observar o ambiente escolar e seus sujeitos podemos escutar: 
“Tia, tô com fome” ou ainda que estão sentindo gastura; quando indagados 
se comeram antes de sair de casa, muitos respondem que “não”; e muitas 
vezes falta merenda na escola, o que claramente representa uma siatação 
agravante de vulnerabilidade.

Ainda sobre as relações entre os sujeitos que compõe a comindade 
escolar destaca-se a mediação dos conflitos, que são sempre resolvidos 
mediante o diálogo entre alunos, professores, pais e gestão escolar. Em 
nosso período de observação presenciamos alguns desses momentos em 
que os ânimos exaltados por parte dos pais dificultaram a resolução dos 
conflitos. Vale ressaltar a postura dos professores, funcionários e gestores 
escolares dispostos ao diálogo, à compreensão e respeito.

Em nossa experiência de observação destaca-se também, as conversas 
com os professores, em que maioria compreende as dificuldades da pro-
fissão, no que diz respeito à falta de estímulo e investimento em formação 
continuada, e ainda o desinteresse dos alunos e o descaso dos pais em rela-
ção ao processo de ensino-aprendizagem dos filhos. Destacando a falta de 
materiais e de investimento em projetos interdisciplinares.
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A partir desse espaço de experência e dos multiplos agentes e processos 
que o foram, desenvolvemos um plano de ação para o desenvolvimento das 
ativades que nortearam nosso trabalho e diário de campo, tendo em vista 
analizar os apectos e vivencias apreendidos através das conversas a das 
observações.

• Incialmente a observamos as aulas nas turmas do 7º Ano, sob super-
visão da professora regente.

• Em seguida observamos a estrutura física da escola, no que diz res-
peito à organização e disposição dos espaços.

• Organizamos o Plano de Oficina, desenvolvido a partir da observação 
das aulas, bem como de conversas com os alunos, com a professora 
supervisora de estágio com a professora Josefa Nunes Pinnheiro, 
orientadora da disciplina de estágio III; em vistas de sistematizar-
mos as atividades a serem realizadas durante a oficina, os objetivos, 
metodologia, materiais a serem utilizados; avaliação, conteúdos.

• No que diz respeito às leituras, reservamos um período para a refle-
xão de leituras a cerca da temática, relacionadas tanto a disciplina 
de Estágio III, bem como a disciplina optativa de História e Memória, 
ministrada pela Professora Sônia Meneses.

• Buscamos ainda livros paradidáticos relacionados à temática da 
oficina na própria biblioteca da escola para apresentarmos como 
indicação bibliográfica para os alunos. A exemplo, o livro A árvore da 
família da escritora Maísa Zakzuk.

• A produção dos matérias para a oficina ocorreram no período de três 
dias, tendo em vista a produção de uma lembrancinha a ser entregue 
no final da oficina.

Todo o processo de estágio, desde as discussões em sala, a observação 
do campo de estágio e o desenvolvimento e realização da oficina, configu-
rou-se como oportunidade para associação dos conteúdos teóricos a vida 
prática escolar, corroborando para a reflexão e desenvolvimento crítico da 
atuação dos professores, em especial os de História para a formação da 
consciência histórica.

Na universidade, durante a disciplina Estágio III incialmente foi reser-
vado um período para que refletíssemos sobre o estágio seus processos e 
agentes, o ambiente escolar, a formação de professores, os desafios e pos-
sibilidades para a educação, a didática da História e sua importância para 
a formação da consciência histórica. E para, além disto, discutimos sobre 
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os aspectos jurídicos e legais da educação. No que se refere à parte jurídica 
normativa analisamos a Constituição Federal de 1988, em seus capítulos II e 
III que tratam respectivamente dos direitos sociais e da educação, da cultura 
e desporto, e mais especifico a seção I que trada da educação. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8069/1990); Lei de Diretrizes de 
Bases (9394/96 – LDB); Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir 
desse momento, discutimos os aspectos suscitados pela Base, em especial 
as competências para o ensino Fundamental II.

Corroborando com a discussão foram utilizados alguns autores que 
fomentaram o debate em torno da prática educativa, do papel do estágio e 
como foi dito inicialmente sobre didática da História. Destaca-se, portanto, 
o texto Aprendizagem histórica: esboço de uma teoria que corresponde 
ao terceiro capitulo do livro Aprendizagem histórica: fundamentos e 
paradigmas do historiador e filosofo alemão Jörn Rüsen, bem como o 
terceiro capitulo intitulado O professor na sociedade contemporânea: um 
trabalhador da contradição do livro Da relação com o saber às práticas edu-
cativas de Bernard Charlot. E ainda, Saberes Profissionais dos Professores 
e Conhecimento Universitário do filósofo Maurice Tardif; por fim, Didática 
e Pratica do Ensino de História da historiadora Selva Guimarães Fonseca. 
Todo esse aparato conceitual, leituras, analise e discussões nos permitiu 
sermos inseridos no campo de estágio para que além das observações, 
pudéssemos refletir sobre como este espaço amplo, subjetivo, e multifa-
cetado é transformado cotidianamente através de seus agentes, como um 
verdadeiro “bioma” ao longo dos processos históricos.

Considerações finais

O principal objetivo do estágio é oferecer ao profissional em formação 
perspectivas de análise sobre a atividade docente para que ele possa com-
preender e aprender a desenvolver os saberes e as habilidades adquiridos 
durante a formação, de forma a lidar com as diferentes situações que per-
meiam o ambiente escolar. Sendo assim, durante todo esse processo de 
descoberta, foi possível refletir sobre a importância do papel do professor no 
processo de mediação e mobilização do conhecimento e mais ainda, fez-se 
reconhecer que o aluno é o sujeito ativo no processo da aprendizagem.

Nesse sentido, é de fundamental importância conhecer o espaço escolar, 
bem como a própria comunidade da qual é constituída. O estágio, portanto, 
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permite reflexões acerca da prática educativa na escola, proporcionando 
vivências entre a relação teoria-prática, deixando claro que ambos não 
podem ser separados no processo de formação.

No contexto em que se deu a experiência do estágio, ressaltamos ainda, 
a receptividade da direção, coordenação pedagógica, bem como, da pro-
fessora e alunos, proporcionando assim um ambiente prazeroso e propicio 
para o desenvolvimento das atividades de analise e reflexaão sobre o espaço 
escolar.

De fato, a experiência do Estágio Supervisionado nos possibilita a inser-
ção em um novo espaço de experiência rico, prazeroso e desafiante; de tal 
forma que desenvolver a capacidade de observar nos conduziu a refletir 
sobre prática de nosso oficio, compreendendo-o historicamente em seus 
processos, desafios e possiblidades.

O Ambiente escolar constitui-se, portanto, como um universo reflexo 
das relações humanas, sejam elas sociais, culturais, econômicas, religio-
sas todas imersas na dinâmica do espaço escolar. Desse modo, ressatamos 
que a experiência configura-se como uma oportunidade de associar sabe-
res teóricos e práticos ao refletirmos sobre o cotidiano da escola.
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SOCIEDADE OUVINTE: A IMPORTÂNCIA DA 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE SURDA

Ana Paula Praciano Nogueira Aquino1 | Andréa da Costa Silva2

Resumo: O presente trabalho propõe analisar a relevância da construção 
da identidade da pessoa surda, diante da sociedade ouvinte. Almeja-se 
compreender as características que impactam na construção do eu-surdo 
e trazer a discussão, partindo de pesquisa bibliográficas. Em sua maioria, 
os surdos são de famílias ouvintes, e essa investigação sugere o quanto o 
outro indivíduo surdo é fundamental para a construção de sua identidade 
cultural. Observa-se que as expressões da cultura e identidade surdas têm 
se consolidado em defesa da língua de sinais como sendo a língua natural 
dos surdos. Dessa forma o referencial teórico tem embasamento Sá (2006, 
2011), conceito de identidade surda Perlim (1998, 2003), Moura (2000). A 
metodologia toma como procedimento a pesquisa bibliográfica. Os resul-
tados encontrados evidenciam a relevância de valorizar a identidade surda, 
pois através dela o surdo sente-se legitimado, fortalecido, e não excluído da 
sociedade, que ainda é bastante direcionada para ouvintes.
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Introdução

A pesquisa sobre identidade surda se faz necessária, pela aquisição de 
novos conhecimentos na área, busca-se com esta pesquisa analisar 
os aspectos que permeiam a cultura surda, dentre eles as várias iden-

tidades adquiridas no processo histórico de evolução de conceitos sobre o 
tema.

A temática surgiu no anseio de compreender as carcterísticas que impac-
tam na construção do eu-surdo, durante as aulas do curso de Especialização 
em Libras pela Universidade Estadual do Ceará.

Compreende-se que é necessário trazer dados sobre a evolução histó-
rica das leis, garimpar informações que revelem a relevância, propondo-se a 
discorrer sobre o tema, dessa forma o ouvinte se aproxima da cultura surda, 
conhecendo suas lutas socias e perspectivas.

Para essa discussão de identificar conceitos e compreender o processo 
de construção da identidade surda, existem conceitos de identidade defi-
nidas ao longo dos anos e estes podem e devem variar de acordo com os 
objetivos do grupo, porque historicamente elas se modificar, mas há algo 
pertinente que se encontra na evolução histórica dos surdos. São as nuan-
ces de acontecimentos tendo em vista que ora os surdos são aclamados, e 
em outros séculos vistos como aberrações.

Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo analisar a relevância 
da construção da identidade da pessoa surda, bem como compreender as 
características que impactam na construção do eu-surdo, partindo da inves-
tigação de outros estudos, tomando como método a pesquisa bilbliográfica.

Metodologia

A pesquisa bibliográfica traz subsídios para o conhecimento sobre o que 
já foi pesquisado, com e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o 
assunto e apresentado na literatura científica. Para tanto será realizado o 
planejamento sistemático. Dessa forma, seguiu o seguinte roteiro de análise:

• Exploração de fontes históricas e bibliográficas: livros, revistas cien-
tíficas, teses, relatórios de pesquisa entre outros, que revelem não só 
informação sobre determinados temas, mas indicações de outras 
fontes de pesquisa;
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• Leitura do material: conduzida de forma seletiva, retendo as partes 
essenciais para o desenvolvimento do estudo; “Leitura eficiente, para 
facilitar a utilização posterior do que foi lido”. Matos e Vieira. (2001, 
p. 36).

• Elaboração de fichas: contendo resumos de partes relevantes do 
material consultado;

• Ordenação e análise das fichas: organizadas e ordenadas de acordo 
com o seu conteúdo, conferindo sua confiabilidade; “A segurança 
quanto à seriedade das fontes é outro elemento importante na reali-
zação de nosso trabalho (GIL, 1987, p.40)

O embasamento teórico para construção da metodologia, de acordo com 
Matos (2001, p. 39) diz que ainda que sem a intenção explícita de adotar um 
“procedimento formal de investigação, ao buscar responder por respostas 
para a solução dos problemas de sua prática, o educador recorre com fre-
quência à pesquisa bibliográfica no cotidiano de seu trabalho”.

Dessa forma à medida que tomamos o tema e a sequência de leituras, 
desenvolve-se interesse pelo tema, ocorre uma assimilação e afinidade com 
as informações, assim uma sintonia entre objeto investigado com o assunto 
pesquisado.

Percurso histórico das leis e o reconhecimento do outro

A trajetória da pesquisa iniciou durante as aulas de Especialização 
em Libras da Universidade Estadual do Ceará na disciplina de História da 
Educação e Cultura Surda, através de leituras durante as aulas e após estas 
em materiais complementares acerca da temática.

A partir da construção de ideias diante do conteudo, verificou-se relevân-
cia em mencionar a construção da identidade surda inserida num processo 
complexo da história das leis da educação de surdos, no qual a investigação 
permitiu trazer acontecimentos relevantes para o processo de construção 
das características do eu-surdo. Portanto, torna-se importante conhecer os 
fatos histórios que marcaram ao longo do tempo, o processo de socializa-
ção familiar, escolar e sua constituição como pessoa surda.

De acordo com Palma (2012, p.7), com o fim da “idade média e início 
do renascimento, saímos da visão religiosa para a perspectiva da razão”, 
na qual a “deficiência passa a ser analisada” sob a visão médica e cientí-
fica. Corroborando com tal afirmativa, as pesquisas de Monteiro (2006, p. 
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293), em décadas passadas, relatam que existia “famílias que escondiam os 
filhos surdos pela vergonha de ter concebido uma criança fora dos padrões 
considerados normais”; e por isso os surdos quase não saíam de casa e a 
comunicação ausente.

O referido autor afirma que os surdos, por sua vez “sentiam-se isolados e 
sem comunicação” (Monteiro, 2006, 294), além disso, esses indivíduos não 
conseguiam atingir suas metas e objetivos pessoais, eram recusados pela 
sociedade civil, sem direitos, já que não eram reconhecidos, tampouco valo-
rizados como cidadãos comum e de direitos. Para entender esse processo, 
adentra-se nas leis a fim de verificar a intensidade das políticas públicas, 
analisando sua relação com a construção dos conceitos referentes à iden-
tidade surda.

A educação dos surdos surgiu antes de 1961, um ano depois que (STOKOE 
apud SANTOS, 2018, p. 20) com sua pesquisa, apresentou a língua de sinais 
com status de língua natural como qualquer outra. Na constituição brasileira 
de 1967 há menção no (título IV, Da Família, da Educação e da Cultura) no 
artigo 168- Assegurando que “a educação é direito de todos, e será dada no 
lar e na escola [...]” (Brasil, 1967). Do mesmo modo, na atual Constituição 
datada de 1988. No entanto, não ficando claro como seria esse processo 
de ensino-aprendizagem, o texto ausenta-se de marcas de valorização, do 
ser-surdo.

Outro momento importante foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB Nº 9.394 de 1996 que em seu artigo 58, capítulo V, que define 
a Educação Especial como modalidade escolar para educandos portadores 
de necessidades especiais. Em seus artigos 88 e 89, a referida Lei provoca o 
governo a se comprometer em ajudar as organizações não governamentais 
a prestarem serviços educacionais aos deficientes, especificamente aos 
surdos.

Nota-se que apesar da educação dos surdos vislumbrar ganhos e sig-
nificação no espaço escolar, essa luta não é recente. Em maio de 2002, foi 
aprovada a Lei Federal de Língua de Sinais, Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. 
Essa lei decreta a libras como componente curricular nos cursos de forma-
ção de professores. E traz um passo importante na caminhada histórica dos 
surdos, com esse avanço. Conforme o portal do MEC, “o mundo ainda é feito 
para os ouvintes”.
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Somente em 2002, por meio da Lei nº 10.436, o método passou a ser 
reconhecido como meio legal de comunicação e expressão, a regulamenta-
ção ocorreu em 2005 quando o decreto presidencial incluiu:

A inserção da Língua Brasileira de Sinais como disciplina curri-
cular obrigatória nos cursos de formação de professores para 
o exercício do magistério, em nível médio e superior. O decreto 
prevê, ainda, que as Libras sejam ensinadas na educação básica 
e em universidades por docentes com graduação específica de 
licenciatura plena em letras. (BRASIL, 2005 on -line)

A inserção de Libras é uma conquista histórica como podemos obser-
var, ela é detentora de características próprias e reconhecidas em todos 
os aspectos linguísticos, como morfologia, sintaxe e pragmática. A Libra 
diferencia-se do português na medida em que se apresenta na modalidade 
visual espacial.

O fato é que os discursos atuais precisam ser executados assim como 
o tratado de Salamanca. As palavras de Gadotti (2011, p.243) trazem que o 
professor de hoje tem que usar a legenda de filósofo: “Nada que é humano 
me é estranho”. O referindo autor ainda traz a ideia de que “a escola tem que 
“dar ouvidos” a todos e a todos servir”.

Outros dados são os números do Censo Escolar de 2016, que revelam 
que o Brasil tem, na educação básica, 21.987 estudantes surdos, o aluno 
tem direito garantindo à matrícula e ao intérprete educacional, sala de recur-
sos; explica (LINAR MARTINS, 2017, Portal do MEC).

Para termos uma visão, mais ampla do tamanho da população surda no 
Brasil, um dos órgãos oficiais que elaboram o censo demográfico, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística indicam que, atualmente “9,7 milhões de 
pessoas em todo o Brasil e desse total 2,2 milhões têm deficiência auditiva 
em situação severa; e, entre estes, 344,2 mil são surdos” (Portal MEC, 2017).

Uma população extensa como mostra os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, a Libras é considerada pelas comunidades surdas 
como sua língua materna. É um meio de comunicação e interação social, que 
abre portas para oportunidades pessoais e profissionais. Apesar da grande 
população que carece de uma assistência educacional diferenciada, “existe 
uma disparidade entre o real e o legalmente proclamado dentro das institui-
ções escolares brasileiras”, a frase é do pioneiro em educação (GADOTTI, 
apud ANÍSIO TEIXEIRA, 2001, 244).



913
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Essa disparidade tem voz, são relatos de mães, de alunos surdos, de pro-
fessores de pessoas surdas, entre outros. Dessa forma percebera inércia 
que paira sobre essa temática, afinal foram “cem anos sem Libras, sem cul-
tura e identidade surda”. (PERLIM E STROBEL, 2008, p. 06).

Portanto só existe interação entre surdo e sociedade, se existir comu-
nicação entre ambos, mesmo com todos os avanços pontuados por 
pesquisadores, como: leis, decretos, eventos e produções acadêmicas, 
tradutores/intérpretes, escolas bilíngues. Ainda existe um silêncio ensurde-
cedor por causa de uma sociedade em desenvolvimento com Libras.

Resultados e discussão

Somos seres únicos e semelhantes no sentido geral de sobrevivência, 
porém existem características pessoais que vão definir nossa individuali-
dade, mas não a exclusão de coletividade. Para termos uma visão da cultura 
e identidade surda é preciso pesquisar, participar de comunidades, fazer 
cursos e ler materiais que abordam a temática.

São meios para compreender suas características.Segundo Sá (2006) a 
tradição clínica preocupava-se em rotular o surdo a partir da classificação 
do grau da perda auditiva. Salientamos que foram vários anos caracteri-
zando de fato a surdez como se esta fosse uma “doença”, por meio de um 
discurso de inclusão e tratamento, no qual o surdo era visto como alguém 
que possuía defeito e que precisava ser consertado, ausentando o surdo, 
sua identidade e cultura.

O depoimento de Labourint, (1994, p.39), traz uma visão de como os sur-
dos se sentem: “quero entender o que dizem, estou enjoada de ser prisioneira 
desse silêncio que eles não procuravam romper. Esforço-me o tempo todo, 
eles não muito. Os ouvintes não se esforçam. Queria que se esforçassem”.

Diante dessas palavras, aquecer a discussão sobre a cultura surda é 
alimentar a luta pelos direitos de inclusão dos surdos em qualquer espaço 
social, é tornar relevante esse diálogo no sentido de conhecer a identidade 
surda. Fortalecer o ensino de surdos e fortalecer a mediação de sala.

No ano de 2005 também aconteceu algo extremante relevante o Decreto 
governamental nº 5.626 de 22 de dezembro que instituiu o ensino aos sur-
dos na língua de sinais. Um avanço imensurável, já que o surdo é sujeito 
que produz cultura baseada na experiência visual e requer uma educação 
fundamentada na sua identidade cultural.
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Nessa premissa fala-se de sujeitos que não utilizam a língua de circula-
ção na sociedade ouvinte, se a libras não é conteúdo de uma escola onde 
o surdo está matriculado, as oportunidades educacionais mostram-se em 
caminhos dicotômicos.

Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele 
mesmo que, em certas condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem 
aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. Até quando, 
necessariamente, fala contra posições ou concepções do outro, fala com 
ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como objeto de seu dis-
curso. (FREIRE, 2013, p. 111)

Quando pensamos na inexequibilidade da aquisição de uma língua 
natural percebemos os problemas que se seguem quanto à constituição 
de identidade, problema este que afeta o desenvolvimento de aprendiza-
gens, resultados em sentimento de isolamentos. O diálogo com os autores 
enfatiza que as identidades surdas são múltiplas, porém trazem elementos 
emocionais (PERLIN, 1998, p.54), afirma que “no encontro com os outros 
surdos era igual ao que eu queria, tinha a comunicação que eu queria. Aquilo 
que identificavam eles identificava a mim também e fazia ser eu mesma, 
igual”.

Dessa forma, o encontro com surdos representa constituir a identificação, 
de possibilidades de interação com troca efetiva e compartilhar o processo 
político que significa dar sentido ao seu espaço social, sua identidade. Com 
essa perspectiva empírica fortalecer o orgulho de ser surdo, desenvolver o 
seu protagonismo diante da sociedade. Já que outrora a “concepção era de 
que o diagnóstico de não “ouvir” deveriam ser submetidos a experiências 
que pudessem provar que pessoas com surdez poderiam ser curadas da 
patologia” (PERLIN, 1998, p.38).

Os estudos de Moura (2000, p. 52) trazem concepções de identidade, 
para essa questão que está sendo extensamente discutida na teoria social. 
“Para o autor, o sujeito surdo quer ser aceito como é, com sua identidade e 
sua diferença”. “Olhar a identidade surda dentro dos componentes que cons-
tituem as identidades essenciais com as quais se agenciam as dinâmicas 
de poder, trata-se de uma experiência na convivência do ser na diferença” 
(PERLIN e MIRANDA, 2003, p.217).

O surdo encontra-se quando entra para o mundo totalmente visual 
- espacial da comunidade surda, interagindo com a cultura surda, artes sur-
das, consolidando sua identidade surda, pedagogia surda em toda a sua 
complexidade e diferenças.
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A linguagem de sinais é defendida por Perlim (1998) e Moura (2000). 
Esses autores afirmam que a linguagem para os surdos é natural, adquirida 
em qualquer idade, que o surdo constituirá uma identidade surda, já que ele 
não é ouvinte. Essa teoria tem relação com a maioria dos estudos que rela-
cionam a ideia de que a identidade surda está relacionada a uma questão de 
uso da língua.

O que ocorre também, é que em contato com outro surdo que também 
use a língua de sinais surgem novas possibilidades interativas, de com-
preensão, de diálogo, de aprendizagem, que não são possíveis apenas por 
meio da linguagem oral. Um ouvinte quando está aprendendo Libras é indis-
pensável interagir, nesse momento de aprendizado, em que conhecemos a 
cultura surda.

Santana e Bergamo (2005, p.572) que na área da surdez encontra-se 
geralmente o termo “cultura” como referência à língua (de sinais), as estra-
tégias sociais e aos mecanismos compensatórios que os surdos realizam 
para agir no/sobre o mundo, como o despertador que vibra, a campainha 
que aciona a luz, o uso de aplicativo de conversa escrita ao invés de ligação.

Enfatiza-se o “conjunto de estratégias sociais e de códigos utilizados 
de maneira comum pelos surdos para viverem numa sociedade feita para 
ouvintes” (SANTANA e BERGAMO, 2005, 572), o termo cultura passa a ser 
um instrumento de legitimação dessa desigualdade e da tentativa de pre-
servar uma suposta homogeneidade atribuída aos grupos de surdos.

Outros autores enfatizam que “existir socialmente é também ser per-
cebido, aliás, percebido como distinto”. (BOURDIEU, 1998). Porém essa 
distinção poderia trazer a ideia de um processo que, ao invés de aproximar 
os surdos dos ouvintes, distanciaria? Já que enfatizam sempre o que eles 
têm de diferente e nunca o que eles têm em comum.

Em defesa dessa cultura, Sá (1999, p 157), diz que: nem estamos preten-
dendo incentivar a criação de grupos à parte, de minorias alheias à sociedade 
majoritária. Pretendemos, sim, que sejam reconhecidas as variadas “especi-
ficidades culturais”.

Dessa forma a história da identidade surda demostra está que o tempo 
tem sido desaliado da vida do ser surdo, o iluminismo e o tempo moderno 
possibilitaram apenas o recurso de ser surdo como algo ruim em que era 
preciso isolar da sociedade. Essa identidade predominantemente negativa 
era o ser surdo, com a tarefa de se igualar-se aos ouvintes.

Com os estudos e o passar do tempo, essa ideia do surdo ser maléfico 
ou colocado como coitadinho, vem mudando na atualidade aprendeu-se a 
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respeitar a pessoa que ele é, a falar com o outro, sem sentir que esta pessoa 
é de outra civilização pelo simples fato de ser surdo.

A comunicação faz parte da interação do sujeito e acontece quando a 
língua e o sujeito constituem-se nos processos interativos. Daí a importân-
cia da comunidade surda para construção da identidade, isto implica que 
não há um sujeito dado, pronto, que entra em interação, mas um sujeito se 
completando e se construindo nas suas falas e dos outros.

A ideia parte do processo que ocorre quando os surdos se comunicam, 
se integram como comunidade, diferente de quando um ouvinte e um surdo 
se encontra, nem sempre é possível ocorrer um movimento de comunica-
ção, devido a fatores que podem estar ligados a ausência de conhecimento 
na língua de sinais. Conforme (SKLIAR 1997):

A língua de sinais constitui o elemento identificatório dos surdos, e o fato 
de constituir-se em comunidade significa que compartilham e conhecem os 
usos e normas de uso da mesma língua, já que interagem cotidianamente 
em um processo comunicativo eficaz e eficiente. Isto é, desenvolveram as 
competências linguísticas e comunicativa - e cognitiva - por meio do uso 
da língua de sinais própria de cada comunidade de surdos. SKLIAR (1997, 
p. 141)

Assim a língua de sinais se constituem tão eficaz quanto a oral, pois per-
mite a expressão de qualquer significado, possui todo o processo próprio da 
língua, que leva a comunicação e sinais que cumprem os aspectos linguís-
ticos, também legalmente reconhecida. De acordo com (BOTELHO 2002):

O estigma e o preconceito fazem parte do nosso mundo mental e ati-
tudinal, tendo em vista que pertencemos a categorias - mulheres, negros, 
analfabetos, políticos, professores, judeus, velhos, repetentes na escola, 
pós-graduados, estrangeiros, desempregados - que são recebidas com 
pouca ou muita ressalva por um grupo determinado. Não importa a qual 
grupo pertençamos, mas sim a qual queremos pertencer, e é direito de cada 
indivíduo escolher o lugar na sociedade a que melhor se adapte. BOTELHO 
(2002, p. 26)

Portanto pensa-se que o domínio da língua de sinais é suficiente para 
incluí-los na sociedade, mas essa ideia vai muito além da linguagem, assim 
a identidade surda passa por uma transformação muito mais profunda no 
pensar, ver e agir de cada um, cada identidade se fortalece quando os mes-
mos se relacionam com os seus pares.



917
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Por conseguinte não decorre imediata e inexoravelmente da condição 
biológica do não ouvir, a identidade se forma em uma série de pressupostos 
políticos e culturais que permitem aos sujeitos surdos novas, e possíveis, 
representações, significados e categorias sociais.

Considerações finais

A investiagação propõe-se analisar a relevância da construção da identi-
dade da pessoa surda, diante da sociedade ouvinte. Almejou-se compreender 
as características que impactam na construção do eu-surdo, partindo da 
pesquisa bilbliográfica. Em sua maioria, os surdos são de famílias ouvintes, 
e essa investigação sugere o quanto o outro indivíduo surdo é fundamental 
para a construção de sua identidade cultural.

A partir da análise realizada nesse estudo evidencia que as razões que 
nos levam a entrar em contato com o universo surdo podem ser, profissio-
nal, sentimental, intelectual e aquisição de uma linguagem, no caso com a 
uma comunidade social de sinais, é de extrema importância para o desen-
volvimento de uma identidade pessoal surda. Somos seres sociais e, por 
isso, precisamos identificar-nos com uma comunidade social,

Em síntese, a identidade surda cria um espaço cultural visual dentro 
de um espaço cultural diverso, ou seja, revela a presença heterogênea das 
identidades surdas. E através delas que o surdo pode identifica-se, sentir-se 
em sintonia com sua comunidade e identidade. Nesse intuito ela implica o 
processo de consciência de si próprio, sendo que este ocorre por meio de 
relações intersubjetivas.

Nesse sentido, analisar a relevância da construção da identidade da pes-
soa surda é perceber diante do levantamento de leis e decretos e outras 
pesquisas, a complexidade do assunto e conquistas por uma libertação 
diante das opressões educativas ouvintistas.

É nesse campo de resistência, política e histórica que a identidade está 
ligada a estrutura da condição de ser surdo e poder expressar-se, através de 
sua linguagem de sinais. Nessa perspectiva as comunidades se fortificam, 
juntam-se também a membros que não são surdos, mas tercem uma admi-
ração, respeito e vontade de aprender com eles.

Ainda existem barreiras para serem quebradas, por exemplo: achar que o 
surdo é um coitado, porque nasceu assim. Valorizar a linguagem libras como 
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fator de interação social e comunicação para os surdos e reconhecimento 
da importância de investir nos setores públicos e privados com intérpretes.

Dessa forma, a discursão sobre identidade do surdo traz uma temática 
relevante, a ser analisada por outras pesquisas é um assunto que requer 
também uma investigação por polos diferentes, por ouvintes e surdos.

Portanto enaltecer a importância desse protagonismo para o surdo, 
como também seu reconhecimento a suas diversas formas de comunica-
ção, identidade e cultura surda, é uma forma de reconhecer seu espaço e 
papel na sociedade.
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SAÚDE VOCAL E O TRABALHO DOCENTE: 
PERCEPÇÕES E PRÁTICAS NUMA ESCOLA DA REDE 
MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE

Marcela Marys da Silva Moreira Mendes1 | Gilson de Sousa Oliveira2

Resumo: Este artigo problematiza a situação de muitos profissionais da 
educação, mormente, aqueles que se encontram na docência de sala de 
aula, acometidos muitas vezes por problemas vocais, situação que contri-
bui enormemente para o afastamento de suas funções. A voz é para esses 
profissionais uma importante ferramenta de trabalho. A falta de cuidados 
com a voz, quando associada ao ambiente e condições de trabalho desfa-
voráveis podem trazer enormes prejuízos para a vida desses profissionais. O 
objetivo desse estudo foi investigar os influxos de um projeto-piloto voltado 
para a saúde vocal de professores, numa escola municipal de São Gonçalo 
do Amarante/CE, denominado “Saúde Vocal: de bem com a sua voz!”. Foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, que emprega o grupo focal para a coleta 
de dados e a análise de conteúdo. A coleta deu-se através de uma entrevista 
semi-estruturada contendo oito perguntas, analisadas de forma descritiva 
e interpretativa. Pode-se concluir que o projeto trouxe melhoria para a vida 
profissional de dezoito (85,71%) professores. A maioria dos participantes 
relataram ser de extrema importância a temática abordada, destacando a 
necessidade de cursos sobre saúde vocal como área de formação conti-
nuada para todos os professores. O estudo põe em questão as tradicionais 

1 Mestre em Ciências da Educação pela Universidad Inrteramericana – UI. Fonoaudióloga. Especial-
ista em Audiologia pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Especialista em Saúde Pública pela 
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Fonoaudióloga efetiva nos Municípios de Paracuru e São 
Gonçalo do Amarante - Ceará. 

 E-mail: marcela_marys@hotmail.com
2 Doutor em Educação Brasileira pelo Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação, da 

Universidade Federal do Ceará- UFC. Pedagogo. Especialista em Gestão Estratégica de IES; Mestre 
e Pesquisador ligado ao Laboratório de Estudos do Trabalho e da Educação Profissional - (LABOR). 
Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) – Campus Baturité. 

 E-mail: gilson.oliveira@ifce.edu.br;
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ações educativas em saúde vocal e confirma a necessidade de o fonoau-
diólogo ampliar seus objetivos e focos de ação, incluindo questões de 
organização do trabalho, subjetividade e qualidade de vida, para melhor res-
ponderem às necessidades e maneiras de o professor perceber e lidar com 
o processo saúde-doença.
Palavras-chave: Trabalho Docente, Distúrbios Vocais, Saúde Vocal.
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Introdução

Os professores estão entre os profissionais que utilizam a voz como fer-
ramenta de trabalho e também são os que mais apresentam queixas 
vocais e esta estatística aumenta a cada dia. (KOUFMAN; ISAACSON, 

1991).
Entre os sintomas vocais mais frequentes, relatados pelos profissionais 

da educação, estão a rouquidão ou disfonia, afonia, dor e cansaço ao falar, 
falhas na voz, falta de projeção vocal, dificuldade para falar em forte inten-
sidade, sensação de garganta seca e arranhando (MATTISKE et al., 1998; 
BEHLAU, 2005).

Outros fatores que podem contribuem para o desgaste da voz são a com-
petição sonora com ruídos internos e externos à sala, turmas numerosas, 
ambiente desfavorável com salas pequenas e acusticamente inadequadas, 
alterações advindas da idade, tempo de serviço na docência, alergias, infe-
ções respiratórias, influências hormonais, medicações, tabagismo, etilismo, 
falta de higiene vocal, refluxo gastroesofágico, falta de conhecimentos em 
técnicas vocais e entre outros.

Demorou-se a chegar ao entendimento de que o distúrbio vocal é um 
problema de saúde pública e que pode estar relacionado ao ambiente de 
trabalho em que os profissionais da educação, especificamente os que tra-
balham no chão da escola, estão expostos. O uso inadequado da voz quando 
associado ao ambiente e condições de trabalho desfavoráveis e estressan-
tes, favorecem o surgimento de doenças vocais ocupacionais.

Até pouco tempo a disfonia não era reconhecida como doença profis-
sional e nem mesmo existiam normas legais claramente estabelecidas que 
relacionassem alteração vocal ao trabalho. No entanto, com o aumento da 
população de trabalhadores que utilizam a voz diariamente, pode-se esperar 
uma incidência maior de agravos à saúde relacionados à voz.

As alterações vocais ocasionam o afastamento dos professores da sala 
de aula, ou seja, licenças provisórias e readaptação funcional provisória e 
definitiva, redução de carga horária, quando então assumem outras ati-
vidades e competências que não exigem o uso da voz profissionalmente 
(VIANELLO, 2006).

Pensando em como reduzir o adoecimento desses profissionais e evitar 
o surgimento de doenças vocais, bem como outros danos que afetam dire-
tamente as atividades de trabalho, elaborou-se um projeto-piloto em saúde 
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vocal com o objetivo de investigar as contribuições voltadas para a saúde de 
professores, numa escola municipal de São Gonçalo do Amarante/CE.

O projeto intitulado “Saúde Vocal: de bem com a sua voz!” teve início em 
janeiro de 2017 e conclusão em junho do mesmo ano. A finalidade do pro-
jeto foi esclarecer e informar sobre os diversos aspectos relacionados aos 
cuidados com a saúde vocal do professor, proporcionando uma reflexão 
sobre a importância da voz na rotina diária de trabalho, a autopercepção 
vocal, aprendizagem de técnicas vocais, além da avaliação do comporta-
mento vocal.

Para cumprir com esse objetivo, revelou-se imprescindível analisar as 
implicações que o projeto-piloto teve com os professores participantes a 
fim de verificar se as intervenções realizadas modificaram a vida desses 
profissionais e o que precisará ser reformulado. Para tanto, foi necessária a 
realização de uma entrevista de avaliação com os professores participantes 
do projeto após aproximadamente dois anos da sua conclusão.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, com a abor-
dagem qualitativa3 do tipo estudo de caso, realizada na Escola de Ensino 
Fundamental Governador Tasso Jereissati no Município de São Gonçalo 
do Amarante-CE. Buscou-se, entre outras coisas, descrever e analisar um 
projeto-piloto com ações fonoaudiológicas em saúde vocal voltadas aos 
professores da Escola acima referenciada, em particular, os profissionais 
que estão envolvidos diretamente com a docência em sala de aula.

A escolha do local para realização do projeto-piloto foi devido à localiza-
ção da escola, por ser situada na zona urbana do Município e ser próximo 
a Secretaria de Educação e ao Núcleo de Apoio à Educação Inclusiva, lugar 
de trabalho da autora. Outro critério foi devido a escola ser de ensino funda-
mental I, geralmente esses docentes são mais suscetíveis ao abuso vocal 
devido às exigências vocais específicas para lidar com os alunos nessa faixa 
etária. A amostra do estudo foi composta por vinte e um professores que 
concluíram o projeto.

3 A pesquisa qualitativa trata de uma atividade da ciência, que visa à construção da realidade, mas 
que se preocupa com as ciências sociais em um nível de realidade que não pode ser quantificado, 
trabalhando com o universo de crenças, valores, significados e outros construtos profundos das 
relações, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2012).
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Na segunda etapa da pesquisa, em janeiro de 2019, utilizou-se como téc-
nica a entrevista semi-estruturada contendo oito perguntas e o corpus foi 
constituído a partir das falas dos sujeitos entrevistados, sendo analisados 
de forma descritiva e interpretativa.

Constatou-se a partir das entrevistas efetuadas que o trabalho docente 
realizado pelos professores teve grande influência das ações realizadas 
durante o curso. Foi possível verificar que o projeto trouxe benefício para os 
professores, mudança de hábitos vocais e contribuições para a escola.

Os resultados dos questionários foram apresentados de maneira descri-
tiva, levando em consideração todas as respostas dos cursistas. Todos os 
professores concordaram em participar da pesquisa e assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.

Desenvolvimento

A voz é um elemento importante na viabilização da docência, sendo por 
muitas vezes a principal forma de comunicação. O profissional dessa área 
utiliza a voz como instrumento de trabalho e depende dela para repassar os 
conteúdos, transmitir seus conhecimentos e ser compreendido pelo aluno 
que anseia aprender, concluindo assim suas funções acadêmicas com êxito 
e qualidade.

Sendo constantemente utilizada pelo professor, a voz tem o papel de 
despertar a atenção de seus espectadores e exige adaptação dos órgãos de 
fonação, o que pode levar a problemas vocais com consequentes prejuízos 
no prosseguimento da profissão (PENTEADO; PEREIRA, 1999).

Segundo Melo e Lima (2016), dizer que os professores sofrem com pro-
blemas de voz não é uma novidade. Parece haver um consenso na sociedade 
de que essa categoria profissional está mais vulnerável a distúrbios no que 
diz respeito à saúde vocal. Ficar rouco por um período é para os próprios 
docentes algo corriqueiro, decorrente de sua rotina de trabalho.

A complementação dessa fragilidade se evidencia no discurso da pesquisa 
de Luchesi et al. (2009), que mostra a existência de certo desconhecimento 
dos professores em relação aos seus limites físicos e psicoemocionais, em 
que focalizam a educação deixando de lado sua saúde.

Estudos sobre a ocorrência de alterações na voz de professores brasi-
leiros trazem números bastante expressivos, como os dados obtidos entre 
professores do ensino fundamental, com 52% dos participantes, referindo 
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alterações vocais que foram comprovadas por análise perceptivo-auditiva 
feita por profissionais fonoaudiólogos (OLIVEIRA et al., 2005).

Apesar da extrema responsabilidade e importância que desempenham 
na sociedade, as condições de trabalho dos professores no Brasil são pre-
cárias, levando a constante fadiga e

adoecimento. Devido a essa demanda diária, os docentes apresentam 
alto risco para desenvolverem distúrbios vocais de ordem ocupacional 
(CEREST, 2006).

Tendo em vista que problemas de voz estão presentes na vida dos pro-
fessores e que acarretam prejuízos profissionais, sociais, econômicos, 
psicológicos e físicos, novos estudos estão surgindo na literatura a fim de 
minimizar as consequências do uso inadequado da voz e proporcionar ao 
docente o hábito de cuidados vocais diários, tornando este profissional 
capaz de evitar danos à sua saúde. Muitos desses problemas poderiam ser 
evitados com mudanças de hábitos e conhecimento básico sobre saúde 
vocal.

O Ministério da Saúde reconhece que a escola pode representar um 
importante papel na concretização de ações de promoção à saúde, por 
entender que, além da função pedagógica, desempenha relevante função 
social e política voltada para a transformação da sociedade. Assim, os pro-
cessos educativos têm como eixos a construção de vidas mais saudáveis e 
a criação de ambientes favoráveis à saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002).

As ações de promoção de saúde vocal em longo prazo, através de 
cursos, programas, projetos, palestras, grupos e entre outros, reforçam a 
importância do cuidado continuado com a voz do professor, dos benefícios 
incalculáveis para a saúde e do impacto direto que essas ações têm na qua-
lidade de vida e bem-estar desses profissionais.

A alta ocorrência de distúrbios vocais em docentes, associada às dis-
cussões sobre Promoção de Saúde, nos levou a desenvolver esse projeto 
através do Curso de Saúde Vocal - CSV desenvolvido em três ciclos. No pri-
meiro ciclo, inicialmente, explicou-se aos professores o conteúdo do curso, 
seus objetivos, benefícios e como seria executado. Posteriormente, foram 
entregues aos docentes dois questionários, juntamente com o manual de 
instrução para o preenchimento do questionário e o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para a realização do estudo. Após quinze dias, os ques-
tionários foram recolhidos.
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O primeiro questionário intitula-se “Descubra seu perfil de comporta-
mento vocal” - adaptado de Villela e Behlau (2000) - e o segundo “Identifique 
um possível problema de voz”, modificado de Behlau e Rehder (1997). Esses 
questionários apresentaram questões subjetivas e auxiliaram na desco-
berta de comportamentos vocais inadequados e na identificação precoce de 
alguma alteração vocal, favorecendo a autopercepção e autoconhecimento 
dos participantes.

O segundo ciclo foi dividido em encontros, abordando os temas a seguir: 
orientações sobre relaxamento cervical; exercícios de respiração inferior; 
fisiologia e anatomia vocal, patologias vocais, saúde vocal (hábitos e cuida-
dos), técnicas de aquecimento e desaquecimento vocal.

Por fim, o último ciclo foi marcado pela realização da triagem vocal 
individual e por uma apresentação no formato Power Point com todos os 
resultados obtidos dos questionários e triagens. O CSV foi finalizado com 
uma devolutiva individual, orientações, encaminhamentos, dinâmica de 
encerramento, entrega de brindes e certificados. Os participantes que con-
cluíram responderam uma avaliação do curso para aferição inicial do projeto.

Resultados e discussão

Vinte questionários, correspondentes a 95,23% do total, foram respondi-
dos por mulheres e um, que corresponde a 4,76%, por um homem. As idades 
variaram significativamente, com média aritmética igual a 41,23 anos, sendo 
que o mais novo somava vinte e cinco anos e a pessoa com maior idade 
contava cinquenta e três anos. Diversificaram também os tempos de pro-
fissão, de modo que quem tinha menos tempo como professor somava três 
anos e o educador com mais tempo de trabalho já contava com vinte e três 
anos lecionando. A média do tempo de trabalho foi de aproximadamente 15 
(quinze anos).

Esses resultados corroboram com a pesquisa realizada por Choi-Cardim, 
Behlau e Zambon (2010) em que descrevem os sintomas vocais e o perfil 
de quatrocentos e quarenta e um professores em um programa de saúde 
vocal. De acordo com os autores, houve maior incidência de mulheres na 
faixa etária mais elevada, ou seja, adultos jovens entre trinta e um e quarenta 
anos. Essas características, somadas ao acúmulo de atividades profissio-
nais, favorecem o surgimento de um número elevado de sintomas vocais.
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Em relação à carga horária, a maioria, dezenove (90,47%) trabalham 
duzentas (200) horas semanais, ou seja, fazendo uso da voz por muitas 
horas ao longo do dia e por muitos anos consecutivos. Usar a voz em dema-
sia associada à tensão muscular e competição sonora e com a intensidade 
vocal elevada, como costuma acontecer no ambiente escolar, pode levar a 
alterações vocais em razão da fadiga muscular e do atrito nas pregas vocais.

Sobre as perguntas contidas na entrevista, a primeira indaga sobre a 
autoidentificação de alguma queixa vocal. Dos vinte e um professores, treze 
(61,90%) apresentaram alguma queixa relacionada à voz, relatando na maio-
ria das vezes mais de um sintoma vocal.

Os sintomas e queixas vocais citados com maior frequência foram a 
“rouquidão”, mencionada oito vezes, seguidos da “irritação na garganta”, 
“afonia” e “cansaço vocal”.

De acordo com o Protocolo de Complexidade Diferenciada (Distúrbio de 
Voz Relacionado ao Trabalho – DVRT)4 os sintomas e sinais mais frequen-
tes das disfonias são: cansaço ao falar, rouquidão, garganta seca, esforço 
ao falar, falhas na voz, perda de voz, pigarro, instabilidade ou tremor na voz, 
ardor na garganta, dor ao falar, voz mais grossa, falta de volume ou projeção 
vocal, perda na eficiência vocal, pouca resistência ao falar, dor ou tensão 
cervical.

Sobre a questão “Na sua opinião o curso trouxe alguma melhoria para 
a sua vida profissional?”, dezoito professores (85,71%) responderam posi-
tivamente e três (14,28%) responderam que “Não”. Os professores que 
responderam “Sim” relataram que o curso promoveu o conhecimento de 
cuidados com a saúde vocal, conscientização sobre a importância dos exer-
cícios vocais, melhoria da qualidade de utilização da voz, aprendizagem de 
orientações relacionadas à respiração e autovigilância relacionada à produ-
ção da voz. Algumas críticas foram feitas sobre certas limitações do curso, 
como a carga horária reduzida ou insuficiente. De todo modo, manifestou-
se apoio para a ampliação e continuidade do curso.

Servilha e Arbach (2013) avaliaram o efeito da assessoria vocal com 
professores universitários e observaram que a assessoria vocal oferecida 
aos professores que participaram do grupo de estudo mostrou resultados 

4 Esse protocolo objetiva orientar os profissionais da rede do Sistema Único de Saúde, de serviços 
privados, serviços de saúde das empresas e Serviços Especializados de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) a identificar, notificar e subsidiar as ações de vigilância nos casos de DVRTs e 
seus determinantes. (Ministério da Saúde, 2018)
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positivos e benéficos, sendo comprovados pela redução de valores das 
subescalas do instrumento de pesquisa, principalmente no que se referiu às 
consequências emocionais geradas pela voz.

A pergunta seguinte, “Como você avalia a carga horária do curso, foi ade-
quada?”, obteve sete respostas (33,33%) “Sim” e quatorze (66,66%) respostas 
“Não”. Segundo os professores, o CSV deveria ser um programa permanente 
de ações fonoaudiológicas para auxílio do uso da voz no ambiente de tra-
balho. Segundo os cursistas a fonoaudióloga deveria pertencer ao quadro 
de funcionários na escola, o curso deveria ser semanalmente e contínuo, a 
carga horária deveria ser estendida, as ações como possibilidade de serem 
realizadas em outros horários, que não fosse no intervalo e por fim, suge-
riu-se a ideia de um profissional de fonoaudiologia para acompanhamento 
anual do professor.

Outra opinião considerou a possibilidade de realização de atendimen-
tos fonoaudiológicas, ação descartada devido a impossibilidade de atuação 
profissional sob essa condição, uma vez que é vedado ao fonoaudiólogo 
realizar atendimento clínico dentro da escola, de acordo com o seu código 
de ética profissional, o que não impede, todavia, que possa desenvolver, 
nesse ambiente, grupos de orientação e estímulo às práticas vocais.

Sobre já haver feito algum curso que integra a saúde vocal, apenas 01 
(um) (4,76%) professor respondeu que “Sim”. Observou-se também um per-
centual de 85,71% de professores com mais de dez anos de profissão, ou 
de exercício regular da docência, que nunca participaram de nenhum curso 
que integrasse a saúde vocal, ou as técnicas vocais, ou a qualidade de vida 
profissional, ou técnicas de relaxamento e respiração, ou de qualquer outro 
curso que tratasse dos cuidados com a voz, esses achados despertam 
grande preocupação. Evidencia-se aqui um pouco do desinteresse, falta 
de conhecimento dos professores acerca dos cuidados com a voz, falta de 
cursos disponíveis nessa área ou a escassez de ações fonoaudiológicas 
voltadas para a saúde dos educadores no Município.

A quinta questão indagou sobre a importância de cursos voltados para a 
temática de saúde vocal para professores. Todos os educadores do grupo 
revelaram que a temática é de extrema importância para a profissão, pois 
possibilita a compreensão da necessidade dos cuidados vocais para a prá-
tica docente.

A questão seguinte, de natureza aberta, solicitava a opinião dos profes-
sores sobre as contribuições do curso para a escola. As respostas a essa 
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questão possibilitaram conhecer a percepção dos professores em relação 
ao impacto direto do curso sobre a rotina dos trabalhos escolares. As res-
postas assumiram diversas formas, sendo descritas a seguir de acordo com 
o maior número de citações pelos participantes. Vale salientar que quase 
todos os professores do grupo listaram mais de uma contribuição favorável.

Dentre as citações que obtiveram maior destaque, havendo sido citadas 
por 10 (dez) (47,61%) professores, destacam-se a de que o curso possibili-
tou uma reflexão sobre os cuidados com a voz, de modo que esses cuidados 
passaram a ter mais prioridade na vida dos professores, após a conclusão 
dos trabalhos. Outra contribuição foi o aprendizado de técnicas vocais, cita-
dos por 05 (cinco) (23,80%) professores. 04 (quatro) participantes (19,04%) 
informaram que ajudou a que fizessem o uso adequado da voz. Outros 
referiram que o curso contribuiu para prevenir nódulos vocais e facilitar a 
aproximação com o fonoaudiólogo. Dois (9,52%) professores destacaram 
como contribuição para a sensibilização dos gestores para a questão da 
saúde vocal e a consequente redução de licenças e faltas. Apensas 03 (três) 
(14,28%) não souberam responder.

De acordo com a pesquisa realizada por Silverio et al. (2010) relataram 
que a participação dos professores nos encontros de vivência de voz redu-
ziu a tensão vocal desses profissionais e auxiliou a compreensão por parte 
deles nas causas dessas tensões.

Corrobora com esses achados Dragone (2010), que destaca os benefí-
cios adquiridos pelos professores que participaram dos grupos terapêuticos 
de ações em saúde vocal. Segundo ele, houve uma redução na quantidade 
de sintomas associados ao uso da voz, significando uma diminuição de 
atrito vocal e piora futura. O dado parece confirmado pelo que relata um dos 
professores na Entrevista: “Me fez refletir sobre como tenho que me preve-
nir e cuidar da saúde vocal. No início do ano me desliguei dos exercícios e 
adoeci”.

Quanto à sétima questão, “Você indicaria este tipo de formação para 
seus colegas de profissão?”, 19 (dezenove) participantes (90,48%) respon-
deram afirmativamente, e somente 02 (dois) (9,52%) registraram que “Não”. 
Segundo a maioria, destacaram a elevação da consciência sobre a impor-
tância da saúde vocal para o professor; a educação para a prevenção de 
problemas vocais; o valor dos cuidados com a voz na atuação como profes-
sor; a aprendizagem de técnicas para uma melhor produtividade no trabalho; 
a relevância da utilização adequada da voz; e a compreensão sobre as pos-
síveis doenças relacionada a voz.
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A última questão proposta, “Você acha que o curso deveria fazer parte 
de um programa sistemático e permanente de formação continuada para 
professores da rede de ensino no nosso Município?”, dezenove professo-
res afirmaram que sim, ressaltando a necessidade do curso para o cuidado 
contínuo da voz; a redução de licenças e afastamentos com essa proposta; 
a valorização profissional com o curso e que este ajudaria a evitar proble-
mas vocais.

Considerações finais

Diante desse quadro, pode-se concluir, em linhas gerais, que o projeto 
“Saúde Vocal: de bem com a sua voz!” trouxe uma melhoria significativa, em 
aspectos variados, para a vida profissional e pessoal de seus participantes. 
Notou-se amplo interesse pelo projeto devido ao fato de quase todos os 
professores acharem relevante o tema abordado e que o indicariam para 
outros profissionais da área.

As ações em saúde vocal desenvolvidas obtiveram êxitos em relação à 
percepção e conscientização sobre a importância da voz para a profissão, 
no entanto põe em questão as formas tradicionais dessas ações educativas, 
confirmando a necessidade de o fonoaudiólogo ampliar seus objetivos e 
focos de ação, incluindo questões de organização do trabalho, subjetividade 
e qualidade de vida, para melhor responderem às necessidades e maneiras 
de o professor perceber e lidar com o processo saúde-doença.

Houve muitos relatos de melhoras no desempenho, observados nos 
dezoito professores que confirmaram esses resultados. Vale ressaltar que 
essa melhora foi duradoura e que aumentou desde o início do projeto, até 
quase dois anos após o seu término. Esses dados foram suficientemente 
confirmados na redução das queixas e sintomas vocais relatados pelos 
professores.

Outro ponto positivo da pesquisa revela-se na visão dos professores em 
relação à necessidade do Curso de Saúde Vocal tornar-se formação con-
tinuada. Essa posição dos professores em apoiar a permanência do curso 
de forma contínua indica o desejo por conhecimento e práticas em saúde 
vocal. Pouquíssimos professores tiveram acesso há cursos na área de voz, 
esse fato pode ser explicado devido a oferta reduzida ou inexistente de cur-
sos nessa área no Município ou localidades próximas, já que o interesse 
manifestado na temática foi bem evidente.
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Devido as ações terem acontecido em grupo, facilitou a troca de experiên-
cias, o diálogo entre os professores, o que favoreceu o estímulo e incentivo 
das atividades propostas durante o curso. A motivação entre os participan-
tes foi bastante notória e isso permitiu que eles dessem continuidade aos 
exercícios propostos mesmo após a conclusão do projeto, o que foi relatado 
por eles mesmos.

O horário e o tempo destinados às ações em saúde vocal desenvolvidas 
dentro do projeto precisarão serem revistas e modificadas, para que se obte-
nha maior êxito e melhores resultados com os professores nos próximos 
projetos. O aprimoramento dessa logística será fundamental para alcançar 
efeitos positivos e benéficos com esse público.

Ressalta-se, portanto, a necessidade de constante reavaliação do pro-
jeto “Saúde Vocal: de bem com a sua voz!”, a fim de aperfeiçoá-lo e torná-lo 
um Programa de Saúde Vocal voltado para os professores deste Município. 
Para isso, sugere-se a continuidade de estudos direcionados para ações em 
saúde vocal de professores e pesquisas nas áreas correlatas.

O estudo demonstrou a relevância e urgência da implantação de pro-
gramas de saúde vocal com o intuito de prevenir as disfonias e promover a 
saúde vocal, podendo ser direcionadas não só para os professores, como 
também se estendendo para a direção escolar, alunos e familiares.

Outra medida que beneficiaria não só os professores, como também 
todos os envolvidos na educação, seria a garantia do direito à essas ações 
em saúde vocal de forma contínua, através de políticas públicas de saúde ou 
educação, com a formalização e instituição de leis municipais, constantes 
de projetos ou programas de saúde vocal destinados aos professores ou à 
comunidade escolar.

Quando o professor entender que formações com a temática saúde vocal 
são formas de aperfeiçoar técnicas para as práticas pedagógicas, além de 
cuidar da sua saúde em geral, com certeza ele vai aderir a esse hábito e 
incorporá-lo a sua rotina, já que usa a voz como instrumento de trabalho na 
maioria das suas atividades em sala de aula. Além disso, acumular conhe-
cimentos nessa área através dessas formações possibilitam ao professor 
aprimorar a abordagem dos seus conteúdos através de uma fala agradável 
e com o mínimo de imperfeições possíveis, tornando o processo de ensino/
aprendizagem prazeroso e convidativo.
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL:  
NOTAS INTRODUTÓRIAS1

Maria Erica Ribeiro Pereira2

Resumo: A judicialização na saúde é um fenômeno de proporções signifi-
cativas no Brasil. Assim, este artigo analisa-a na realidade brasileira. Para 
tanto, realizou-se estudo qualitativo, com pesquisas bibliográfica e docu-
mental. A judicialização pode ocorrer diante da negação do acesso à saúde 
como direito social universal a todo brasileiro, conforme previsão legal. Há 
controvérsias sobre o seu uso no Sistema Único de Saúde (SUS), as quais 
evidenciam a necessidade de aprofundar o diálogo e a construção de alter-
nativas que viabilizem o direito à saúde por vias não judiciais. Destarte, 
concluiu-se que as alternativas ao excesso de judicialização devem ser 
coletivamente pensadas corrigindo suas causas, primando pela garantia da 
saúde pública, gratuita e de qualidade.
Palavras-chave: Judicialização. Saúde. Direito Social.

1 Artigo fruto de pesquisa realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso na Especialização em 
Gestão Pública em Saúde da Universidade Estadual do Ceará (UECE) em 2018.

2 Assistente social no Instituto Dr. José Frota (IJF), Mestra em Políticas Públicas e Sociedade pela 
UECE. Especialista em Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde Pública pela UECE. 
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Introdução

A Constituição Federal de 1988 assegura a saúde como política de 
seguridade social, direito de todo cidadão e dever do Estado com par-
ticipação da sociedade, mercado e família. Frisa-se que o dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso univer-
sal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação. Logo, a saúde é critério de medida do desenvolvimento socioe-
conômico de um país. Pensada assim, a saúde deve “garantir às pessoas e à 
coletividade, condições de bem-estar físico, mental e social.” (BRASIL, 2018, 
p.1). 

As ações para garantia do direito à saúde estão inseridas no Sistema 
Único de Saúde (SUS), o qual é composto por um “[...] conjunto de ações 
e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público” (BRASIL, 1990, p.1).

O caráter assumido pela saúde visa ser mais justo socialmente, consi-
derando as peculiaridades da formação, necessidades, potencialidades e 
desafios dos mais de 200 milhões de brasileiros. A realidade do Sistema é 
permeada por filas, corredores lotados, procedimentos demorados, falta de 
recursos humanos e estruturais dos mais variados para a resolutividade, 
atendimento integral, humanizado e de qualidade. Esse cenário demonstra 
a complexidade político-jurídica quanto aos direitos sociais no País, diante 
da desregulamentação das políticas públicas com viés focalizado, público e 
universal. Trata-se da negação material de um direito constitucional, o qual 
pode ser juridicamente reclamado pelos usuários, implicando na chamada 
“judicialização”.

A judicialização pode ser definida como processo pelo qual um cidadão 
impetra ação contra alguma das esferas do governo (município, estado ou 
União) para acessar qualquer serviço ou insumo da saúde (CHIEFFI; BARATA, 
2009). Esse fenômeno cresce no Brasil dado o cenário de precarização das 
condições necessárias ao acesso a esse direito social fundamental.

Diante disso, o objetivo deste artigo é analisar a judicialização da saúde 
no Brasil, cujos dados estão expressos no texto a seguir.
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Metodologia

Nesse percurso investigativo, utilizaram-se a pesquisa de natureza qua-
litativa, a qual visa evidenciar os elementos não quantificáveis de um dado 
objeto. O método marxista mostrou-se o mais conveniente para a orien-
tação da abordagem investigativa, posto que ele considera a historicidade 
dos processos e conceitos, as condições socioeconômicas de produção 
dos fenômenos e as contradições sociais (MINAYO, 1993) que permeiam a 
judicialização da saúde no contexto brasileiro, marcadamente de contrarre-
forma e negador de direitos.

As modalidades de estudo empreendidas foram bibliográficas e docu-
mentais. A primeiro peculiariza-se por ser feita a partir de material já 
elaborado e a segundo por explorar material que ainda não recebeu trata-
mento analítico (GIL, 2008).

A escolha das obras e leis usadas nessa pesquisa orientou-se pelos 
seguintes descritores: judicialização na saúde, decisão judicial e direito à 
saúde. Essa base conceitual é o elemento-chave crítico-analítico deste 
artigo e permeiam a discussão a seguir explanada.

Os dados foram submetidos a Análise de Conteúdo (MINAYO, 1993), nor-
teada pela Resolução 510 de 7 de abril de 2016 do Conselho Nacional de 
Saúde que diz sobre as normas técnicas e éticas em pesquisas nas Ciências 
Humanas e Sociais.

Desenvolvimento

A judicialização é própria da previsão do direito universal à saúde, algo 
relativamente novo no Brasil. Reporta-se a Constituição Federal de 1988 que 
prevê, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. O artigo 194 da referida 
norma define-a como direito do cidadão e dever do Estado, demarcando 
uma nova era para a questão no País, pois ela se efetiva mediante políticas 
sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença e de outros 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo (BRASIL, 1988).

Assim, a saúde, historicamente vinculada à política de trabalho em seu 
viés formal, torna-se uma conquista de todos e todas as brasileiras, per-
mitindo a ruptura com a condução do acesso como direito do trabalhador 
contribuinte. Deste modo, a saúde é reconhecida como elemento básico de 
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direitos humanos, conforme previsto na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas de 1945, em seu artigo 25, 
item 1, que diz:

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na 
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsis-
tência por circunstâncias independentes da sua vontade. (ONU, 
1945, online, grifos nossos).

Destarte, compete ao Estado oferecer políticas públicas sociais vol-
tadas à operacionalização da saúde. No Brasil, sua base constitutiva é o 
Movimento de Reforma Sanitária orientado pelos princípios ético-norma-
tivo que insere a saúde como parte dos direitos humanos; científico que 
compreende a determinação social do processo saúde doença; político que 
assume a saúde como direito universal inerente à cidadania em uma socie-
dade democrática; e sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma 
integral, desde a promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação 
(FLEURY, 2008). Esses elementos estão expressos na Constituição Federal 
de 1988 como uma conquista da cidadania brasileira, mas que sofre cotidia-
namente ataques.

A previsão constitucional é regulamentada em 1990, com a aprovação 
das Leis Orgânicas da Saúde (LOS), quais sejam: Lei 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, que trata da organização do SUS, e 8.142 de 28 de dezembro de 
1990, que dirime questões relativas ao controle social e ao financiamento.

A Lei 8.080 ao responsabilizar as pessoas, a família, as empresas e a 
sociedade, imputa ao Estado a primazia pela prestação das condições 
indispensáveis ao pleno desenvolvimento da saúde. Esse dever implica a 
“[...] formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem 
à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento 
de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1990, p.1).

A saúde como elemento que expressa a organização socioeconômica 
do Brasil, cujos determinantes e condicionantes extrapolam a ausência de 
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doença, compreende, dentre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990, 
p.1).

Os anos 1990, todavia, expressa a contradição entre os ideais do 
Movimento de Reforma Sanitária que embasaram esse evolver legal da 
saúde e o receituário neoliberal imposto, o qual prega mediante afastamento 
do Estado da regulação da vida social, omitindo-se quanto à questão social, 
a qual se expressa na saúde sob variados matizes. Isso comporta uma 
realidade complexa à operacionalização das políticas sociais com recorte 
universalisante conforme previsão constitucional.

Segundo Pereira (2015), esse momento é de reestruturação econômica, 
política e social na relação entre Estado, classe trabalhadora e mercado. Os 
resultados concretos foram privatizações; enxugamento do Estado; reor-
denação das legislações trabalhistas, flexibilizando-as; abertura comercial; 
ajustes fiscais e monetários. Do ponto de vista do trabalho, elevou o con-
trole sobre a força de trabalho; reorganizou o modelo de produção, alterando 
as relações trabalhistas, com ganhos modestos ao trabalhador; elevação 
do desemprego, contratos mais flexíveis, fragmentação dos trabalhado-
res, entre centro e periferia, por escolaridade, tipos de vínculos; inserção de 
amplos segmentos de trabalhadores em relações trabalhistas sub ou não 
assalariadas.

Assim, o Brasil efetiva a Reforma do Estado, o qual tem por base a flexi-
bilização dos ganhos na Constituição Federal, compreendida como rígida. 
Nesse bojo, ganham força as ideias de privatização, publicização, tercei-
rização e chamamento ao terceiro setor para atuar em setores antes de 
ação estatal. Busca-se a separação entre o planejamento e a execução das 
políticas sociais. Deste modo, o Estado as concebe e os demais setores as 
executam (BRESSER-PEREIRA, 1997).

Tal orientação redunda em focalização, seletividade e descentralização 
da prestação dos serviços sociais. Há claramente uma coexistência difí-
cil entre universalidade e hegemonia neoliberal, nos termos de Behring e 
Boschetti (2008), pois os elementos postos indicam a ação estatal voltada 
apenas aos efeitos mais profundos da crise. A dualização entre seguridade 
e seguro se aprofunda, sendo essa última a opção privilegiada de acesso a 
condições básicas de vida.
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Mota (1994) entende que há uma tendência à cultura da crise, reduzindo 
os programas de previdência e saúde ampliando a assistência em uma 
lógica compensatória. Quanto à saúde, ela tende a ser dualizada e restrita 
a ação do Estado aos mais pobres, os que podem pagar devem acessá-la 
segundo suas possibilidades financeiras através do mercado.

Isso chega a saúde em uma disputa que a dualiza entre o projeto de 
saúde de mercado ou privatista e o projeto de reforma sanitária. O primeiro 
projeto vem ganhando força a partir dos anos 1990 comprometendo recur-
sos e a concepção constitucional de direito universal. É conveniente informar 
que as políticas sociais se vinculam ao fundo público, o qual é disputado por 
todos os setores da sociedade demarcando suas necessidades quanto ao 
seu acesso (BRAVO, 2008).

O cenário de pouco investimento e escassez de recursos voltados à área 
são a base das negativas do acesso a saúde e propulsora da via judicial 
como porta de entrada ao SUS. Esses processos tendem a ser individua-
lizados, conquanto haja uma gama de pessoas na mesma situação que o 
impetrante, mas que, por uma série de fatores, inclusive, a falta de informa-
ção sobre as possibilidades da judicialização, não tenham sua necessidade 
satisfeita.

Fleury (2008, p. 198) compreende que a saúde como direito individual 
tende a ser acessada por usuários que possuem mais informação e maiores 
recursos diante das negativas. Todavia, para a autora, ao atender a estas 
demandas individuais, a justiça impede o planejamento das ações de saúde 
e, muitas vezes, canaliza os escassos recursos para procedimentos indivi-
duais em detrimento de ações coletivas.

A requisição judicial advém do fato de o direito à saúde deixar de ser 
visto como uma decorrência dos ideais humanitários de solidariedade, de 
moralidade ética, de justiça social e de necessidade básica articulada à 
sobrevivência, e passa a ser visto como uma exigência dos processos de 
acumulação de capital e subordinado aos complexos e intrincados meca-
nismos de mediação, próprios do sistema capitalista em seu estágio atual 
(NOGUEIRA; PIRES, 2004).

Viana, Burgos e Salles (2007, p. 41) entende sobre os mais vulneráveis 
que há “[...] um claro processo de substituição do Estado e dos recursos ins-
titucionais classicamente republicanos pelo judiciário”. Deste modo, o “[...] 
juiz torna-se protagonista direto da questão social. Sem política, sem parti-
dos ou uma vida social organizada, o cidadão volta-se para ele, mobilizando 
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o arsenal de recursos criado pelo legislador a fim de lhe proporcionar vias 
alternativas para a defesa e eventuais conquistas de direitos.”.

Diante da negativa ao acesso à saúde, a judicialização opera. Trata-se de 
um fenômeno próprio da saúde como direito público universal e de acesso 
gratuito e reclamável. Antes da Constituição Federal de 1988, não se poderia 
falar de tal questão posto que somente se pode reclamar judicialmente o 
que é direito de um e dever de outro quanto à prestação de algo.

Resultados e discussão

A judicialização ganha corpo no Brasil nos anos 1990. Segundo Teixeira 
(2011), o movimento pelo acesso aos medicamentos antirretrovirais atra-
vés do SUS demarca a judicialização na saúde. As decisões eram favoráveis 
aos impetrantes, por ser considerada a saúde um meio sine qua non à 
vida (PIMENTA, 2016). Um marco disso é a aprovação da Lei 9.313/96 que 
garante a distribuição universal e gratuita de antirretroviais no SUS pelo 
Estado. Ademais, no ano seguinte, é criado o Programa Nacional de DST/
AIDS que efetiva a distribuição dos medicamentos e diminui o número de 
processos. Esse exemplo demonstra o poder de ampliação da democracia 
através das ações do judiciário (MACHADO, 2010).

Todavia, chega-se à segunda década dos anos 2000 tendo na judiciali-
zação um problema gerencial da saúde dos mais significativos, posto que o 
direito individual, difusos e coletivos do campo da saúde entram em conflito 
diante de um cenário de limitações orçamentárias. Assim, a judicialização 
se torna uma mediadora entre o direito garantido e o seu acesso efetivo, 
mediante a não materialização do SUS em sua integralidade.

A diversificação das demandas, seu volume e a especificidade das requi-
sições apresentadas ao Judiciário no tocante ao direito à saúde, em 2009 
(27, 28,29 de abril e 4,6,7 de maio), a Suprema Corte convocou reunião para 
discuti-la. Trata-se de reunião voltada a criar estratégias de garantia de 
direito aos impetrantes sem comprometer a continuidade dos serviços. Isso 
porque os juízes tendiam a, preliminarmente, decidir em favor dos usuários 
do sistema já em primeira instância, desconsiderando elementos como: 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), efetividade e 
possibilidade de realização de procedimentos e medicamentos no Brasil, 
dentre outros (BRASIL, 2015).
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Como resultados deste evento, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
em 03 de março de 2010, aprovou a Recomendação 31, a qual orienta aos 
Tribunais de Justiça dos Estados e Tribunais Regionais Federais a celebra-
ção de convênios que objetivem disponibilizar apoio técnico composto por 
médicos e farmacêuticos para auxiliar os magistrados na formação de um 
juízo de valor quanto à apreciação das questões clínicas apresentadas pelas 
partes das ações relativas à saúde, observadas as peculiaridades regionais, 
estudo do direito sanitário, escuta de gestores antes de tomada de decisões 
e evitar decidir pelo acesso de medicamentos experimentais (BRASIL, 2011).

No mesmo ano, em 06 de abril de 2010, é publicada a Resolução 107 do 
CNS que cria o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolu-
ção das demandas de assistência saúde, visando elaborar estudos e propor 
medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, 
reforçando a efetividade dos processos judiciais e a prevenção de novos 
conflitos (BRASIL, 2010).

Essa questão está imbricada à briga pelo orçamento público. Esse, con-
forme Mânica (2007), tinha um caráter eminentemente contábil prevendo 
receitas e despesas, desvinculados dos interesses da coletividade e dos pla-
nos de governo. Todavia, no panorama do Estado social e sua atuação nos 
elementos socioeconômicos o orçamento público abandona seu caráter de 
neutralidade e torna-se instrumento de administração pública, implicando-a 
quanto a programação, execução e controle. Assim, o orçamento assume 
uma dimensão política, extrapolando seu viés tecnicista.

No Brasil, o planejamento do orçamentário público é guiado pela Lei 
do Plano Plurianual (PPL), Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Esses instrumentos determinam as prioridades 
das demandas e os recursos necessários a cada ação. As ações dos entes 
públicos estão submetidas ao controle e à fiscalização interna e externa, por 
meio do controle social do fundo público. Ademais, visando a legalidade do 
uso dos recursos, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei 101 de 2001, 
impõe diretrizes de gastos e cumprimento de normas fiscais fixadas ao ente 
público, equilibrando receitas e despesas.

No SUS, os instrumentos do planejamento são o Plano de Saúde, 
Programa Anual de Saúde e Relatório Anual de gestão de Saúde, conforme 
previsão da Lei 8.142, de 1990. Esses são orientados a racionalizar os cus-
tos em relação a demanda posta no contexto da universalidade. Assim, o 
conceito de universalidade esbarra na ideia de reserva do possível.
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Essa teoria vem no sentido de lidar com os números elevados dos pro-
cessos judiciais relativos à saúde. No País, em 2017, tramitaram 1.346.931 
processos judiciais cível de saúde ajuizados até dezembro e em trâmite no 
1º grau, no 2º grau, nos Juizados Especiais, no Superior Tribunal de Justiça, 
nas Turmas Recursais e nas Turmas Regionais de Uniformização. Isso 
implicou crescimento de 129% de 2012 a 2014 e acumulo de mais de R$1,7 
bilhão em despesas em ações judiciais da saúde movidas contra o Governo 
Federal (BRASIL, 2018).

Deste modo, a teoria da reserva do possível diz sobre uma razoabilidade 
da pretensão do requisitante, que, mesmo tendo o Estado possibilidades 
de atendê-lo, deve orientar-se pela razoabilidade do pedido. Esclarecendo: 
“[...] não se refere direta e unicamente à existência de recursos materiais 
suficientes para a concretização do direito social, mas à razoabilidade da 
pretensão deduzida com vistas a sua efetivação.”. No Brasil, todavia, há um 
processo de submissão do cumprimento dos direitos sociais fundamen-
tais a insuficiência de recursos públicos e despesas (MÂNICA, 2007, p.13), 
bem como o seu uso orientado pelos interesses de classes, aprofundando 
desigualdades.

Posto isso,

a aplicação da teoria da reserva do possível implica reconhecer, de 
um lado, a inexistência de supremacia absoluta dos direitos fun-
damentais em toda e qualquer situação; de outro, a inexistência 
da supremacia absoluta do princípio da competência orçamentá-
ria do legislador e da competência administrativa (discricionária) 
do Executivo como óbices à efetivação dos direitos sociais fun-
damentais. Isso significa que a inexistência efetiva de recursos e 
ausência de previsão orçamentária são elementos não absolutos 
a serem levados em conta no processo de ponderação por meio 
do qual a decisão judicial deve tomar forma. […] Por fim, outros 
elementos devem participar do processo de ponderação, como 
o grau de essencialidade do direito fundamental em questão, as 
condições pessoais e financeiras dos envolvidos e eficácia da 
providência judicial almejada. (MÂNICA,2007, p.18).

Diante da complexidade da questão, há posicionamentos contrários e 
favoráveis à judicialização da saúde, destacadamente: o processo é uma 
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garantia do direito à saúde; a individualização do acesso a dado insumo, pro-
duto ou serviço pelo impetrante em relação ao conjunto da população que 
dele necessita seria uma anomalia social; a ação do judiciário na operação 
das políticas públicas, evidenciando-se a separação dos poderes enquanto 
meio de operacionalização do Estado é contraditória; a constituição de uma 
nova porta de acesso à saúde via processo deturparia sua concepção ini-
cial; haveria uma possível interferência da indústria nas decisões quanto à 
incorporação de remédios e procedimentos no SUS e a elitização do acesso.

Silva, Almeida e Pessoa (2017) afirmam que há possibilidades de 
aprofundamento de desigualdades diante dos processos, pois, se o proce-
dimento é eficaz, ele deveria estar disponível a todos. Ademais, constata-se 
uma análise superficial da demanda e desconhecimento da política pública 
implementada, com elevados gastos.

O estudo de Nunes e Ramos Junior (2016) mostra um possível recorte 
de classe no acesso ao judiciário, posto o local de residência da maioria 
dos demandantes em áreas nobres ou de classe média de Fortaleza, Ceará, 
com acesso majoritário mediante advogados particulares. Nas demandas 
por medicamentos, a maioria dos processos, há a representação de apenas 
um advogado, mas não se pode afirmar interferência da indústria farmacêu-
tica. Assim, requisita-se estreitar os canais de comunicação entre gestor e 
magistrado, viabilizando a gestão estratégica do sistema.

Canut (2017) identifica como causas dos processos: ausência de parâ-
metros que orientem a integralidade; a gestão pública insatisfatória; o não 
reconhecimento do usuário com o sistema. Por meio deles, há a participação 
e o comprometimento do usuário com a cidadania, promovendo altera-
ções nas leis e no modo de fazer a política no Brasil; corrige debilidades 
provenientes do Legislativo e do Executivo, identificando falhas à gestão, à 
incorporação de novos medicamentos, atualização das indicações terapêu-
ticas, às omissões do Executivo e pode induzir políticas.

Como fatores negativos a autora destaca o fato de o Judiciário não con-
siderar as políticas públicas em suas decisões e não se dedicam à análise 
do caso clínico do autor da ação como prejudicial à operacionalidade do 
SUS. Constata-se concessão de medicamentos que não constam nas listas 
oficiais com fundamentação principal na prescrição médica. Verificou-se 
o desrespeito das diretrizes de uso racional e seguro, aos protocolos clíni-
cos e ao papel da agência reguladora quanto ao registro de medicamentos. 
A responsabilidade solidária aplicada nos processos, por vezes, ocasiona 
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duplicidade do insumo ou serviço, comprometendo, sobremaneira, o orça-
mento dos municípios.

Costa (2017) diz que a judicialização é resposta a um contexto marcado 
pela exclusão e morosidade dos poderes executivo e legislativo quanto à 
saúde. Assim, o executivo tem preponderância quanto às políticas públicas, 
mas não é sua função exclusiva. Logo, não há ferimento à separação dos 
poderes quando o judiciário interfere na efetivação da saúde, posto ser essa 
uma demanda ao Estado e não necessariamente a um dos poderes.

Teixeira (2011) entende que judicialização não é a melhor solução, 
ou forma de intervenção do Sistema Judiciário para as falhas da Gestão 
perante o cidadão e o cumprimento integral de seu direito à saúde. Desta 
forma, alternativas como o Sistema de Pedido Administrativo merecem ser 
estudadas a fim de que se possa discutir sua formulação, implementação e 
avaliar sua efetividade.

Conforme Machado (2010), a perspectiva dos críticos giram em torno 
dos pontos seguintes: o julgamento de um caso de direito social não poderia 
ir além daquele que o invoca; o judiciário não poderia agir politicamente, por 
não ter sido eleito; a ideia do contraditório bilateral não poderia ser usado 
para questões plurilaterais; o acesso as políticas via judiciário criaria um viés 
de acesso, posto que esse poder só age mediante provocação; haveria um 
impacto disso na formulação das políticas; o trâmite impede o juiz de ver a 
questão como um todo, agindo quanto à argumentação das partes.

Os estudos citados, em sua maioria, são de recorte local, caracterizando 
elementos que podem não ser totalizantes diante da grandeza do País e da 
complexidade das tramas sociais que delineiam o SUS. Assim, fica demons-
trada a necessidade de maiores pesquisas para avaliar a real grandeza deste 
fenômeno no Brasil.

Considerações finais

A judicialização cresce no Brasil recentemente em um panorama de 
negação do direito saúde. É um processo contraditório, donde destacam-se 
alguns fatores: Ao mesmo tempo que possibilita o acesso ao direito à saúde 
ao impetrante configura uma nova porta de acesso à saúde que pode gerar 
desigualdades e ferir os princípios do SUS, pois protege os impetrantes, mas 
deixa de fora os que não o fazem, desconsiderando a totalidade da popula-
ção que poderia ser beneficiada com o objeto demandado.



947
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Disso decorre a questão-problema do direito individual x coletivo, que 
pode implicar o orçamento, especialmente, de municípios de pequeno porte 
onerados diante das determinações de acesso a recursos de montante ele-
vado para os impetrantes, os quais são retirados da totalidade da população 
no tocante ao orçamento da saúde.

Quanto à constitucionalidade da intervenção do judiciário nos demais 
poderes, as conclusões demonstram que não há conflitos nesse processo, 
conquanto as limitações do judiciário em suas decisões.

Alguns elementos carecem de maiores estudos sobre o tema, especial-
mente, no tocante a interferência da indústria farmacêutica no lobby por 
inserção de novos medicamentos nas listas do SUS e o recorte de classe no 
acesso à judicialização.

As alternativas à judicialização envolvem a atuação de órgãos como o 
Ministério Público, criação de entes de negociação extrajudiciais e institui-
ções de consultoria do judiciário, considerando as diretrizes e protocolos 
do SUS, mantendo interface entre poderes, prescritores, profissionais e a 
sociedade.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE:  
PREPARAÇÃO VOCAL PARA O PROFESSOR

Valdir França De Macêdo Filho1 | Patrícia Larisse Alves de Sousa2

Resumo: A saúde vocal dos professores, depende do conhecimento da 
anatomofisiologia da produção vocal, cuidados vocais, hábitos saudáveis e 
preparo vocal, permitindo a estes um bom desempenho vocal e uma longa 
vida laboral. Relatar a experiência profissional fonoaudiológica de educação 
permanente em saúde vocal, sobre a preparação vocal do professor. O pre-
sente estudo é um relato de experiência profissional, descritivo, proposto e 
realizado por um dos fonoaudiólogos do NASF-AB de Itapajé - CE, com pro-
fessores de educação infantil de uma pré-escola localizada no município de 
Itapajé - CE, Pré-escola NEDI Sonho Infantil. A ação foi realizada em forma 
de roda de conversa e em 2 momentos: 1º momento foi de explanação de 
cuidados vocais e dos principais fatores de risco para saúde vocal e por fim 
o 2º momento foi de ensinado e realizado a preparação vocal (aquecimento 
e desaquecimento vocal) com os professores. A ação realizada foi bastante 
proveitosa, ao qual, o fonoaudiólogo provocou uma discussão sobre saúde 
vocal e encorajou os professores a refletir sobre o tema, apropriando-os 
acerca de informações atualizadas sobre higiene vocal, cuidados vocais, 
prevenindo-os de prejuízos vocais causados pela utilização errônea da voz, 
e além disso foi possível ensinar, mostrar a realizar o preparo vocal (aqueci-
mento e desaquecimento vocal) junto com os professores, incentivando-os 

1 Graduação em Fonoaudiologia pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI, Especialização em Saúde 
Coletiva pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Pós – Graduando em Motricidade Orofa-
cial com Enfoque em Fonoudiologia Hospitalar e Disfagia pelo Instituto de Desenvolvimento Edu-
cacional (IDE) 

 E-mail: valdirfrm@hotmail.com.
2 Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Especialização em Gestão 

e Supervisão Educacional com Docência do Ensino Superior pela Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA); Mestrado em Educação dela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ);. 
E-mail: larise_alves@hotmail.com; 
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a realizar tal preparo no seu dia-a-dia antes e depois de lecionar, aumen-
tando o seu desempenho vocal e dando-lhe uma longa vida laboral.
Descritores: saúde vocal; professores; fonoaudiologia.
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Introdução

A voz é entendida como o som produzido por meio das vibrações das 
pregas vocais, a partir do ar que sai dos pulmões, é modificada e 
amplificada com a participação de estruturas do trato vocal, laringe, 

cavidade oral e nariz. Além disso, a voz exerce um importante papel nas 
relações sociais, na vida profissional, e é essencial para linguagem oral. 
(MACÊDO FILHO, 2018).

O ser humano possui uma voz única, que pode carregar diversos traços, 
como a sua faixa etária, sexo, estado emocional, dentre outras (OLIVEIRA, 
2013). A voz é utilizada socialmente como forma de comunicação e profis-
sionalmente como instrumento de trabalho, tendo que ser: bem projetada, 
articulada, com ritmo, velocidade adequada, boa coordenação pneumo-
fonoarticulatória, boa sonoridade e deve apresentar clareza (FABRÍCIO, 
KASAMA, MARTINEZ, 2009).

Para o professor, a voz é tida como uma das ferramentas indispensá-
veis para a realização de suas atividades laborais (OLIVEIRA, 2013), pois o 
mesmo à utiliza na relação dialógica, emissor-receptor, sendo que na maio-
ria das vezes, nessa relação, o professor o emissor e o aluno o receptor.

Sendo o professor um profissional que utiliza a sua voz como instru-
mento de trabalho, tal profissional pode ficar vulnerável a diversos fatores de 
risco para a saúde vocal, como por exemplo: mudanças de temperatura, ali-
mentação errônea, realiza competição sonora com ruídos, falar por longos 
períodos, tem exposição a agentes alérgenos, passa longos períodos sem se 
hidratar, realiza abuso vocal ao gritar, entre outras (BEHLAU, 2001).

Nesse contexto, as alterações vocais podem atrapalhar na interação 
social e profissional, e na qualidade de vida dos professores, produzindo 
assim impactos negativos à vida pessoal e profissional deste. A Disfonia 
ou alteração na emissão vocal é uma condição que pode comprometer a 
qualidade da comunicação, a relação social do indivíduo e assim afetar dire-
tamente na qualidade de vida deste (VIANA, 2011).

No cotidiano laboral do professor, por vezes, o mesmo encontra a neces-
sidade de aplicar estratégias que necessitam de muitas repetições vocais e 
entonações vocais diversificadas, e sem perceber pode utilizar erroneamente 
a voz para conseguir provocar o aprendizado na criança, e tais fatos podem 
explicar o aparecimento de algumas alterações vocais. Segundo Behlau (s.d. 
Apud Takahashi 2006), o docente recebe um vasto preparo pedagógico em 
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sua formação inicial, porém não recebe no seu processo de ensino e apren-
dizagem, instruções, informações, ensinamentos sobre preparo vocal.

Nesse sentido, o professor precisa de orientações sobre técnicas e cuida-
dos para o uso cotidiano da voz em suas atividades laborais, no entanto, para 
este tenha uma voz saudável, é essencial adquirir conhecimentos sobre de 
como a voz é produzida, saber sobre hábitos saudáveis, sobre hábitos pre-
judiciais à sua voz, compreender que fatores emocionais ligados ao stress 
laboral, rotina desgastante, falta de reconhecimento da profissão, fatores 
organizacionais do trabalho, carga horária excessiva e o ambiente ruidoso 
também podem corroborar com o aparecimento de problemas vocais ou 
piorar os já instalados (OLIVEIRA, 2013).

Nessa mística, a Fonoaudiologia, a ciência responsável pela prevenção, 
promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia no âmbito 
da habilitação e reabilitação, e aperfeiçoamento dos aspectos relacionados 
voz (EUGÊNIO et al. 2011). Portanto, ações preventivas são necessárias, pois 
são os principais meios de se evitar problemas vocais, sendo necessária a 
elaboração e aplicação de programas de intervenção teórico-práticos, os 
quais constituem meios eficientes de promoção e disseminação de educa-
ção em saúde na atuação fonoaudiológica (CASTRO e ALMEIDA, 2010).

Devido à falha na formação inicial de alguns professores em relação ao 
preparo vocal no processo laboral, ações fonoaudiológicas de educação 
permanente em saúde vocal fazem-se necessárias, possibilitando ao pro-
fessor agregar informações de saúde vocal e preparo para saber lidar com 
às adversidades vocais da vida profissional.

Nesse contesto, o estudo tem o objetivo de relatar a ação fonoaudio-
lógica sobre educação permanente em saúde vocal, levando informações 
sobre o tema, além de ensinar, mostrar e realizar o preparo vocal (aqueci-
mento e desaquecimento vocal) para professores de uma escola da rede 
pública municipal de Itapajé, Ceará.

Metodologia

O presente estudo é um relato de experiência profissional, de caráter 
qualitativo e com teor descritivo, que tem a finalidade de descrever sobre 
ação fonoaudiológica de educação permanente em saúde vocal para dos 
professores.
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O presente artigo foi guiado pelos preceitos da atenção básica de saúde 
e pelas diretrizes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica 
(NASF-AB). A ação foi realizada no ano de 2019 pelo fonoaudiólogo da 
equipe 01 do NASF-AB do município de Itapajé, Ceará.

A ação foi realizada com professores da educação infantil de uma pré-
-escola localizada na zona urbana do município de Itapajé, Ceará, Pré-escola 
NEDI Sonho Infantil, cujo número do INEP é 23042087. Como base e apoio 
para o referencial teórico foi utilizado os seguintes descritores: saúde vocal; 
professores; fonoaudiologia.

A pesquisa será guiada pelos princípios éticos da resolução 196/96, do 
Conselho Nacional de Saúde/MS, onde estão previstas as referências de 
autonomia, não maleficência, beneficência e justiça.

Resultados e discussões

Para que fosse possível a realização da ação, foi realizada, antes, uma 
pactuação da data, horário, disponibilidade do professor e local de realização 
da ação, entre o NASF-AB, a Pré-escola NEDI Sonho Infantil e a Estratégia de 
Saúde da Família Dona Duquesa.

A ação foi realizada no ano de 2019, em uma das salas de aula deso-
cupadas da Pré-escola NEDI Sonho Infantil, com seis professores da 
pré-escola. Para possibilitar uma interação mais próxima entre os partici-
pantes e o mediador, a ação foi realizada em forma de roda de conversa. 
Segundo Melo e Cruz, as técnicas de rodas de conversa são as estratégias 
que mais proporcionam e estimulam a criação de diálogos para a constru-
ção da mediação da educação em saúde entre o profissional da saúde com 
a comunidade participante e por este motivo esta é a mais utilizada (2014).

Primeiramente, o mediador, o fonoaudiólogo, fez as honras das apresen-
tações, explicando qual o tema seria abordado (educação em saúde vocal e 
preparação vocal para atividade laboral do professor). Os participantes eram 
todos professoras da rede pública municipal de Itapajé, Ceará, sendo que a 
maioria destes tinham uma longa carreira de profissional.

Para a ação foi utilizado o material “Bem-estar Vocal – Uma Nova 
Perspectiva de Cuidar da Voz” realizado por Fabiana Zambon e Mara Behlau 
(2006), abordando três perspectivas essenciais para o bem-estar vocal do 
professor: “Voz”, “Corpo” e “Ambiente”. O primeiro momento da ação foi rea-
lizado em forma de “quis”, em que o fonoaudiólogo perguntava, esperava a 
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resposta, analisava a resposta e logo após comentava ou dava a resposta 
precisa da pergunta, sendo que foi explanado algumas questões/informa-
ções sobre os cuidados vocais e os principais fatores de risco para saúde 
vocal.

A primeira perspectiva essencial abordada no primeiro momento, foi a 
“Voz”, em que apresentava a seguinte indagação (ZAMBON; BEHLAU, 2006): 
1. Como a voz produzida? O ar que sai dos pulmões passa pelas pregas 
vocais e promove suas vibrações, produzindo o voz, e com os movimentos 
dos articuladores, como a língua e os lábios a voz produz o som da fala; 2. 
O que ajuda a voz? Boa condição de saúde, treinamento fonoaudiológico, 
hidratar-se com água, dosar o tempo de fala, o tom da voz, o volume da 
voz, intervalos de repouso de fala e a competição com outros ruídos; 3. O 
que prejudica a voz? Falar demais quando se está doente, estressado, can-
sado, após uma noite mal dormida, o fumo e o álcool; 4. Quais as principais 
dicas para manter minha voz saudável? Prestar atenção em sua voz, redu-
zir a força da fala, melhorar as condições físicas, respeitar os horários de 
alimentação e descanso, melhorar o ambiente físico de trabalho, falar mais 
devagar, articular bem as palavras, abrir a boca ao falar e modular a voz; ser 
objetivo ao falar, usar frases curtas e diretas, não falar voltado para a lousa, 
usar gestos para destacar ideias e palavras e evitar ler em voz alta; 6. O que 
fazer quando estou rouco e cansado? A melhor atitude seria descansar o 
corpo e a voz.

A segunda perspectiva essencial abordada no primeiro momento, foi 
o “Corpo”, em que apresentava a seguinte indagação (ZAMBON; BEHLAU, 
2006): 1. Como meu corpo interfere na voz? Todo o corpo contribui na pro-
dução da voz. Se o corpo está doente, muitas vezes a voz sinaliza esse fato. 
2. Uma dieta pode ajudar na voz? Sim. Evitar alimentos pesados e muito 
condimentados, ficar sem se alimentar por longos períodos, ingerir excesso 
de cafeína e alimentar antes de dormir. 3. Um problema de estômago pode 
interferir na voz? Sim, principalmente o refluxo gastresofágico, o líquido do 
estômago pode inflamar ou irritar a laringe, provocando rouquidão. 4. Como 
saber se eu respiro bem para falar? A maior parte das pessoas têm uma 
respiração boa para falar, porém, falar até o finalzinho do ar ou começar a 
falar sem respirar, pode prejudicar o mecanismo da voz. 5. Existe relação 
entre sono e voz? Sim. Pessoas que dormem melhor apresentam uma qua-
lidade de voz mais limpa. 6. Existe relação entre exercícios físicos e voz? 
Exercitar-se faz bem para voz, porém, deve-se evitar falar durante exercícios 
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com emprego de força. 7. Existem receitas milagrosas para a voz? Não.8. 
As roupas podem interferir na voz? Sim. Roupas apertadas no pescoço, 
peito e cintura podem restringir o movimento das estruturas e forçar o meca-
nismo da produção vocal. Saltos muito altos podem induzir tensão corporal 
e vocal. 9. Problemas na audição podem prejudicar a voz? Sim, pois moni-
toramos a voz por meio de nossa audição. Ouvir bem é fundamental para 
controlar o tom, esforço e qualidade da voz. 10. A voz envelhece? Assim 
como todo o corpo.

A terceira perspectiva essencial abordada no primeiro momento, foi o 
“Ambiente”, em que apresentava a seguinte indagação (ZAMBON; BEHLAU, 
2006): 1. Quais são os piores ambientes para a minha voz? Os ambientes 
poluídos e ruidosos.

O ruído atrapalha a voz? Perdemos o controle da voz pela audição e por 
via reflexa falamos automaticamente mais alto e com maior esforço quando 
exposto ao ruído. 3. O microfone ajuda na sala de aula? Sim. Descansa e 
contribui para o tratamento de Disfonias. 4. O telefone ajuda ou atrapa-
lha? Falar ao telefone em excesso e sob condições inadequadas pode ser 
um fator de fonotrauma. 5. É melhor tempo quente ou frio? Calor demais 
ou frio demais podem causar desconforto corporal e vocal. 6. Tempo seco 
ou úmido? Tempo úmido ajuda a produção da voz, tempo seco favorece a 
instalação de alergias e outros problemas respiratórios. 7. Como a poluição 
atrapalha a voz?

Podem provocar crises respiratórias alérgicas, prejudicando a voz. 8. 
Cantar é bom ou ruim? Desde que feito no tom adequado e sem esforço. 
Cantar não é tratamento, não é reabilitação vocal e pode ser um esforço 
adicional se você já falou o dia todo. 9. Como silenciar os alunos? Não tente 
concorrer falando mais alto, use estratégias como bater palmas, estalar os 
dedos, bater na mesa. 10. Como me posicionar para falar em sala de aula? 
Falar sempre de frente para os alunos, olhando para todos, de modo alter-
nado, use gestos para enfatizar ideias. 11. O que posso fazer na presença 
de ruído externo? Fechar janelas, portas, mudar a posição dos alunos na 
sala para ficar mais próximo deles. Como repreender um comportamento 
inadequado dos alunos sem gritar? No caso de conversas paralelas, peça 
silêncio com uma voz mais grave e firme, mas não tente falar mais alto que 
os alunos.

Após o quis de perguntas e respostas sobre saúde vocal, todos os pro-
fessores da escola foram convidados a participar do segundo momento da 
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ação, que é o preparo vocal com aquecimento e desaquecimento vocal, com 
tempo de 20 a 25 minutos, com descanso de trinta segundos após a realiza-
ção de cada série de exercícios, visando à recuperação do tecido vocal, com 
execução realizada em sentado e em pé.

Para o aquecimento vocal, seguiu-se uma sequência hierarquizada 
composta por exercícios corporais, do trato vocal, respiração,  exercícios 
fonoarticulatórios, flexibilização da mucosa e ressonância.

AQUECIMENTO VOCAL

Exercícios corporais

Espreguiçar (para cima e para os lados): 2x

Rodar com a ombros (para trás): 10x cada

Rodar com a cabeça (“sim”, “não”, “talvez”): 5x cada

Exercícios fonoarticulatórios

Bico/sorriso: 10x

Estalidos de língua: 20x

Beijo no ar: 10 x

Direcionamento do ar

Expiração longa SSS... 5x

Expiração longa ZZZ... 5x Sons vibrantes

BR... 15x

BR…AA…ÉÉ...ÊÊ…II...ÓÓ…ÔÔ…UU... 10x Sons nasais

Mastigação MMM... 15 x
MM... UAA...UÉÉ...UÊÊ...UUII...UÓÓ...UÔÔ...UUU... 5x UAA... UÉÉ...UÊÊ...
UUII...UÓÓ...UÔÔ...UUU... 5x

DESAQUECIMENTO VOCAL

Exercícios de respiração

Respiração profunda (solta tudo com “aah”): 10x

Bocejo: 10x

Rodar ombros para a frente: 10x

Rodar cabeça (“sim”, “não”, “talvez”): 5x cada por vez

Sons vibrantes

ou BRR... 10x > descendente Manipulação digital da laringe: (1min)

Voz salmodiada: (2min) com texto adequado para a idade

Fonte: MASSON, et al. (2013).
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Conclusão

Com o presente estudo de relato de experiência, foi possível concluir que 
a atuação fonoaudiológica frente às ações de educação permanente de pro-
moção e prevenção à saúde vocal para a vida laboral dos professores é de 
suma importância, pois foi notória inquietude e indagações sobre assun-
tos relacionados à sua própria saúde vocal, como perguntas relacionadas à 
condições vocais, estresse muscular e repouso vocal. 

O momento foi bastante propicio para promover reflexão, apropriar os 
professores acerca do tema, transmitindo-lhes informações sobre higiene 
vocal, cuidados vocais, prevenindo-os de prejuízos vocais causados pela 
utilização errônea da voz, e além disso ensinar-lhes a realizar aquecimento 
e desaquecimento vocal. 
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NARRATIVAS DE SI: O PAPEL DO MEMORIAL NA 
RESSIGNIFICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA
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Resumo: Neste trabalho, buscamos refletir sobre a importância do memorial 
na ressignificação das práticas pedagógicas de professores em formação, 
partindo da reflexão sobre o lugar da experiência na sociedade moderna. 
Para tanto, utilizamos a pesquisa bibliográfica exploratória como metodolo-
gia, através da qual consultamos os autores: Arendt (2007), Passeggi (2011), 
Scholze (2008), Suárez (2008), Larrosa (2002) entre outros. Entendemos 
que, em meio a uma sociedade cada vez menos engajada com a prática 
reflexiva, faz-se necessário pensar na formação de professores de forma 
crítica, aproximando-a das vivências profissionais dos indivíduos, dando a 
esse profissional a oportunidade para narrar suas experiências e transfor-
mar sua prática pedagógica através da autorreflexão.
Palavras-chave: Memorial, Formação docente, Ressignificação, Experiência 
pedagógica.
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Introdução

O profissional docente é construído através do processo de experimen-
tação, por meio do qual desenvolve o sentido da profissão bem como 
a certeza do rumo profissional tomado. Conforme Pimenta (2012), 

este complexo processo envolve um verdadeiro jogo de forças e tensões, 
permeado pelo contato entre diferentes culturas e estruturas de ensino que 
constituirão este profissional em suas vivências.

Diante da complexidade do processo de formação docente, a pesquisa 
autobiográfica vem ganhando cada vez mais notoriedade como prática de 
formação com ênfase na escrita das experiências dos indivíduos. Oliveira 
(2011) afirma que a escrita, como atividade que envolve interpretação e 
produção, tem um papel central em qualquer processo formativo, pois ao 
escrever, o indivíduo produz sua própria narrativa, na qual é o protagonista e 
autor, produzindo reflexões sobre suas próprias práticas.

Com base nesse pensamento, propomos uma reflexão sobre o papel 
das experiências na formação de professores e as contribuições do memo-
rial para a ressignificação das práticas pedagógicas destes. Teceremos, 
portanto, nossa discussão a partir do sentido da experiência, situando-a 
no contexto da sociedade moderna a qual chamaremos de “sociedade da 
informação”.

Sendo essa compreensão estabelecida, refletiremos sobre a importância 
da experiência para a formação docente através do memorial como instru-
mento de reflexão e ressignificação das práticas pedagógicas, enfatizando 
sua relevância na formação de professores críticos, autônomos e reflexivos. 
Com isso, buscamos trazer contribuições teóricas para sustentar o trabalho 
pedagógico desenvolvido nos centros de formação de nivel superior com 
base na escrita de narrativas de si, ou memoriais aplicados à formação 
docente.

Metodologia

Utilizamos, neste trabalho, a pesquisa bibliográfica exploratória como 
metodologia para tecer nossas discussões, com base nos autores: Arendt 
(2007), Scholze (2008), Passeggi (2011), Suárez (2008), Larrosa (2002), 
Oliveira (2011), Souza (2010) e Pimenta (2012). Para tanto, buscaremos com-
preender, primeiramente, o sentido da experiência e seu lugar na sociedade 
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moderna com base nas Notas sobre a experiência e o saber da experiência, 
de Larrosa (2002), junto à leitura de A condição humana, de Arendt (2007). 
A partir destas leituras, enfatizamos a necessidade da experiência em um 
contexto no qual ela é cada vez mais rara.

Este será nosso ponto de discussão inicial, a partir do qual situamos 
o memorial de formação docente como ferramenta capaz de produzir 
reflexões a partir das vivência dos indivíduos, de modo a produzir transfor-
mações, conforme discorrem os autores Passeggi (2011), Pimenta (2012), 
Oliveira (2011), Suarez (2008), Souza (2010) e Scholze (2008).

Desenvolvimento

O lugar da experiência na sociedade moderna

Vivemos no que conhecemos por “sociedade de informação” na qual os 
fatos acontecem rapidamente e logo são disseminados. Para Larrosa (2002, 
p.22), nesta sociedade, estar informado é a palavra de ordem e toda a retó-
rica destina-se a construir-nos como sujeitos informantes e informados.

Na busca de tornar-se e manter-se um indivíduo informado, passa a exis-
tir, portanto, uma obsessão social pelo saber, mas não o saber de “sabedoria” 
e sim o “saber das coisas”. Nessa intenção, a informação é frequentemente 
confundida com experiência. No entanto, a informação não é o mesmo que 
experiência. A saber:

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 
toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. 
A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 
quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 
organizado para que nada nos aconteça. (LARROSA, 2002, p.21)

A informação não apenas é o oposto da experiência, como também 
cancela nossas possibilidades de experiência, isso porque o “sujeito da infor-
mação” busca a todo tempo estar informado, no entanto essa informação 
não lhe toca, não lhe produz efeito algum. Além do excesso de informação, 
de acordo com Larrosa, o excesso de opinião, a falta de tempo e o excesso 
de trabalho afastam o homem da experiência.
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Tudo passa demasiadamente depressa, tudo se reduz ao estímulo 
estantâneo, o acontecimento nos é dado como forma de choque, na forma 
de vivência estantânea e pontual, impedindo a conexão significativa dos 
acontecimentos. Da mesma forma, a velocidade com que as coisas aconte-
cem, impede a memória, uma vez que cada acontecimento é imediatamente 
substituído por outro. Os sujeitos da sociedade moderna são pontuais, pois 
tudo os atravessa, mas nada lhes acontece. Por isso, a velocidade, a falta 
de tempo e a ausência de memória são inimigas da experiência. (LARROSA, 
2002, p.22)

O excesso de trabalho citado por Larrosa também é discutido por Arendt 
(2007) ao analisar A condição humana, a qual conclui que a sociedade exclui 
a possibilidade de ação, entendida aqui como a possibilidade de reflexão. A 
autora afirma que a sociedade moderna é operária, ou seja, é pensada para 
a glorificação do trabalho. Como consequência dessa configuração, há um 
distanciamento entre o homem e as atividades entendidas como “superio-
res”, as quais podemos atribuir a necessidade do pensar, do refletir. Com 
efeito:

Ao invés da ação, a sociedade espera de cada um dos seus 
membros um certo tipo de comportamento, impondo inúmeras 
e variadas regras, todas elas tendentes a “normalizar” os seus 
membros, a fazê-los “comportarem-se”, a abolir a ação espontâ-
nea ou a reação inusitada (ARENDT, 1995, p. 50 apud SCHOLZE, 
2008, p.93).

Através do processo de homogeneização, desaparecem singularidades 
e as possibilidades de pensar e agir, portanto na “sociedade da informação” 
não há lugar para a experiência, pois o saber da experiência é um saber indi-
vidual e subjetivo que requer um ato de interrupção, ou seja, requer o pensar, 
repensar e o fazer as coisas mais devagar, o que nos parece algo quase 
impossível nesta configuração social (LARROSA, 2002, p.24).

De acordo com Larrosa (2002, p.24-25), ao contrário do sujeito da infor-
mação, o sujeito da experiência é como uma superfície sensível, a qual é 
afetada pelo que lhe acontece. Para tanto, é preciso que ele esteja exposto 
ao que lhe acontece, portanto, na perspectiva da experiência, o mais impor-
tante é a exposição. Com efeito:
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[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acon-
tece, nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos 
transforma. Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso 
não significa precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” 
significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptiva-
mente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma 
experiência quer dizer, portanto, deixar- nos abordar em nós pró-
prios pelo que nos interpela, entrando e submetendo- nos a isso. 
Podemos ser assim transformados por tais experiências, de um 
dia para o outro ou no transcurso do tempo. (HEIDEGGER, 1987, 
p.143 apud LARROSA, 2002, p.25)

O sujeito da experiência é, portanto, um sujeito sofredor que está exposto 
ao que o sucede, ao contrário do sujeito incapaz de experiência que é inativo, 
anestesiado e inatingível, pois nada o toca, nada o atinge, nada o transforma, 
e este, utiliza o tempo com valor de mercadoria, está obsecado em seguir o 
passo acelerado, por isso não pode parar nem um minuto, pois significaria 
perder tempo.

Larrosa (2002) observa também que, uma vez que a experiência não tem 
espaço na sociedade da informação, os reflexos de sua ausência são sentidos 
no currículo escolar que se organiza em pacotes cada vez mais numerosos 
e curtos, com isso a educação também está apressada, mas nada acontece 
a ela. Tal reflexo pode ser sentido igualmente no campo científico educacio-
nal e na formação de professores, trazendo sérias consequências.

Em relação a isso, Suárez (2008, p.104) afirma que a cada dia, docentes 
têm levantado sérios questionamentos sobre o delineamento, desenvolvi-
mento e produtos da pesquisa educacional por não conseguirem enxergar, 
nem uma lente para observar e recriar suas práticas profissionais, nem um 
espaço de conversação que os estimulem a buscar soluções para os proble-
mas práticos que enfrentam.

Para algumas perspectivas críticas citadas pelo autor, tais fatos são atri-
buídos a uma política do conhecimento hegemônica no campo educativo 
que é amparada por políticas e reformas educacionais tecnocráticas.

As modalidades convencionais de pesquisa educativa, baseiam-se em 
relações de saber assimétricas, as quais se aprofundam por meio de práti-
cas discursivas que posicionam os docentes em um lugar de subordinação 
em relação aos pesquisadores acadêmicos, desqualificando suas experiên-
cias e saberes pedagógicos (SUÁREZ, 2008, p.107).
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Tais fatos refletem diretamente no processo de formação de professo-
res, uma vez que suas vivências e percepções próprias, muitas vezes são 
desconsideradas em sua construção profissional ainda dentro das univer-
sidades. Partindo, portanto, dessa constatação, propomos uma discussão 
em torno do papel dos memoriais na formação de professores enquanto 
sujeitos de experiência.

O papel do memorial na ressignificação das práticas pedagógicas

Nos últimos anos, a pesquisa narrativa tem ganhado cada vez mais 
espaço, ao diferenciar-se do modelo de pesquisa ortodoxo, sobre o qual 
discorremos de forma breve anteriormente. Nessa modalidade de investi-
gação, pretende-se criar possibilidades de recriação de sentidos atribuídos 
às próprias ações por parte daqueles que as realizam com base em suas 
convicções e interpretações (SUÁREZ, 2008, p. 108).

No contexto da formação de professores, corresponde ao trabalho de 
reflexividade biográfica dos sujeitos que estão em processo de formação, 
pela análise da trajetória de vida, das aprendizagem e da formação. Conforme 
Souza (2010), a pesquisa autobiográfica adota uma série de procedimentos 
de recolha que podem ser diários, cartas, entrevistas, memoriais, narrativas 
de formação, fotografias, portifólios, dentre outros.

Ainda de acordo com o autor, as narrativas partem do princípio de que a 
educação caracteriza-se como uma narratividade intersubjetiva e potencia-
liza no sujeito o contato com sua singularidade, uma espécie de mergulho 
em si mesmo, tomando uma dimensão dialógica, uma vez que há uma cons-
tante vinculação entre a prática e a teórica da vida e do trabalho docente.

Para Oliveira (2011), as narrativas potencializam o processo de reflexão 
pedagógica, o que possibilita ao autor compreender, por exemplo, as causas 
e consequências de determinados acontecimentos em suas práticas peda-
gógicas. Desse modo, é possível ao professor, rever determinadas atitudes 
e modos de fazer certas coisas em sala, a favor de um aperfeiçoamento 
constante das práticas.

Scholze (2008, p.90), por sua vez, compreende que a escrita, como exer-
cício de autorreflexão, pode ser um elemento de resistência ao processo de 
homogeneização social, pois a capacidade de reflexão sobre o que faze-
mos, sobretudo com nós mesmos, bem como o que deixamos de fazer, se 
dá pela linguagem como possibilidade de reinvenção de si. Para a autora, 
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a produção de textos auto narrativos pode ajudar o sujeito a compor sua 
própria história ao colocá-lo em um lugar privilegiado como narrador de sua 
trajetória, tornando-se, portanto, uma prática de reflexão do sujeito consigo 
mesmo.

Conforme Passeggi (2011, p.154), ao narrar suas próprias histórias, as 
pessoas buscam dar sentido às suas experiências e, a partir disso, contrõem 
uma nova representação de si mesmos, ou seja, se reiventam. Para a autora, 
a ressignificação da experiência se faz no retorno sobre si mesmo, na possi-
blidade de vermos a nós mesmos como os outros nos vêem, o que envolve 
dilemas e tensões, portanto, não pode ser entendida como uma (trans)for-
mação sem crise.

Ao mesmo tempo, o ato de narrar a si mesmo também pode ser enten-
dido como um ato político. Para Rustin (2006 apud PASSEGGI, 2011, p.154) 
a reflexividade representa uma perspectiva real de emancipação humana, 
uma vez que as teorias contemporâneas de individualização têm avan-
çado de tal forma que a socidade moderna confere uma nova importância 
ao sujeito e sua história. Dessa forma, narrar a si mesmo é também agir 
socialmente, emancipar-se, uma vez que “A biografia decorre do impera-
tivo de dizer quem nos somos para nossas instituições e de explicitar para 
elas nosso projeto de vida profissional” (DELOY-MOMBERGUER, 2009 apud 
PASSEGGI, 2011, p.154)

Resultados e discussão

Na sociedade moderna, cuja urgência está em manter-se informado, 
não há espaço para a experiência, que aqui compreendemos em seu sen-
tido mais apurado. Nessa sociedade, refletir sobre o que acontece se torna 
uma tarefa difícil, que exige tempo e ousadia para ir na contramão daquilo 
que é mais realizado e valorizado socialmente. Refletir e criar oportunida-
des de reflexão, portanto, é um ato de resistência necessário ao saber da 
experiência.

Conforme constatamos através das leituras, as narrativas constituem-
se importantes ferramentas através das quais os sujeitos podem alcançar a 
transformação de si mesmos partindo das próprias experiências e interpre-
tações, uma vez que o saber da experiência se dá pela exposição de si, que 
exige coragem e disposição para passar pelos sofrimentos do caminho da 
autoaprendizagem.
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As práticas tradicionalemente utilizadas na formação de professores não 
dão conta da demanda que tal tarefa exige de modo a construir profissionais 
reflexivos e autônomos, pois não consideram as experiências dos indiví-
duos, assim não proporcionam uma transformação a partir delas. Portanto, 
proporcionar aos professores em formação a oportunidade de analisar suas 
próprias práticas significa dar a eles autonomia e visão crítica para enxergar 
suas falhas e potencialidades, para agir socialmente, assim como oportu-
niza a tomada de decisões conscientes em seu ambiente de atuação pela 
melhoria da aprendizagem de seus alunos e pelo aperfeiçoamento de suas 
práticas.

Considerações finais

Em meio a uma sociedade cada vez menos comprometida com a refle-
xão, formar professores críticos e autônomos se torna uma tarefa complexa. 
Sobretudo, se considerarmos que estes têm sido pensados para a aplicação 
de metodologias e saberes prontos, sem que seja dado a eles, a oportunida-
des de exercitarem sua autoformação.

Entendemos que formar docentes críticos e autônomos envolve criar 
oportunidades para refletir sobre si mesmo, sobre suas ações, posiciona-
mentos e atitudes e que a narrativa autobiográfica constitui-se excelente 
ferramenta para alcançar tais objetivos ao proporcionar um espaço de rein-
venção de si mediante a ressignificação da experiência e da autoreflexão.

Ao mesmo tempo, compreendemos que a narrativa de si proporciona a 
emancipação do individuo na medida em que o coloca em lugar privilegiado 
como autor de sua própria história. Portanto, é necessário pensar a (trans)
formação docente através do par experiência/sentido.
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CURRÍCULO ESCOLAR COMO FERRAMENTA DE 
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Resumo: Neste artigo busca-se discutir a contribuição de instrumentos jurí-
dicos no currículo escolar do Ensino Fundamental e Médio, como ferramenta 
de promoção à cidadania. À luz do ordenamento jurídico brasileiro, vislum-
bra-se incontestavelmente, mesmo que de maneira tácita, a possibilidade 
da materialidade de tal pretensão na educação básica. Desse modo, para a 
consecução deste trabalho, foi realizada pesquisa bibliográfica que discute 
a intenção de unir o Direito e a Educação para o aprimoramento pessoal 
e, consequentemente, social de discentes. O sistema educacional brasileiro 
deve se alinhar às demandas sociais contemporâneas, aprimorando cons-
tantemente seus métodos, abrindo espaço para que outras áreas possam 
contribuir para a formação de gerações compromissadas com a coletivi-
dade e com o desenvolvimento do país.
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1 Introdução

Conhecimento é poder; é por meio deste e da ação politizada, crítica e 
comprometida com as causas sociais, que os grupos considerados 
vulneráveis podem romper com a estrutura vigente, que a cada dia 

amplia o abismo existente na sociedade. No entanto, modificar as relações 
sociais não é algo desejado por aqueles que estão no topo e, por isso, o 
acesso às informações e à cultura é restrito, resumindo-se em muitos casos 
aos dados fornecidos por instituições de ensino, a mídia, empresas, igrejas 
e outros.

Dessa forma, verifica-se a importância da função escolar na sociedade 
brasileira, já que em diversas cidades da nação é um dos locais privilegia-
dos onde pessoas de diferentes raças, classes sociais, gêneros e faixa etária 
podem compartilhar seus saberes. Porém, para que a escola realmente con-
tribua para o aperfeiçoamento pessoal e profissional do ser humano, deve 
passar por constantes avaliações e reestruturações que possibilitem uma 
postura de acompanhamento das transformações sociais.

Mazelas como a corrupção atingiram um patamar intolerável ao bem-es-
tar da população, postergando o desenvolvimento socioeconômico do país 
e levando o povo a ocupar posições vergonhosas em rankings de abran-
gência internacional, principalmente em educação e distribuição de renda. 
Diante desta conjuntura de anomia social, deve-se ampliar a parceria entre 
os profissionais do Direito, da Educação, de outras áreas e com a sociedade 
civil, no intuito de reverter este quadro.

Nessa perspectiva de preparação do cidadão para a atuação dentro deste 
mecanismo social, opressor e excludente, é que o presente estudo consi-
dera indispensável fortalecer os currículos escolares por meio da inserção 
de instrumentos jurídicos enquanto ferramentas de promoção à cidadania. 
A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são apenas alguns dos exem-
plos que devem fazer parte do cotidiano das instituições de educação, pois 
tratam de leis indispensáveis ao exercício dos direitos e deveres de cada um.

Dentre os objetivos destaca-se: sensibilizar gestores, professores e tra-
balhadores de áreas correlatas para a formação profissional, com ênfase 
na inserção de conhecimentos jurídicos no cotidiano escolar; fortalecer 
os currículos das escolas públicas enquanto ferramentas de promoção à 
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cidadania; estimular a interdisciplinaridade e contribuir para o debate em 
torno da temática relacionada a formação cidadã.

Profissionais do direito e de áreas afins têm a sua frente uma enorme 
lacuna a preencher na educação básica brasileira, visto que, desponta nos 
dias de hoje, novo campo de atuação, abundante de oportunidades, como 
por exemplo: assessoria às secretarias de educação, formação de docentes, 
elaboração de material didático e confecção do Projeto Político Pedagógico 
(PPP) das instituições de ensino. Isso pode ser realizado naturalmente, pois 
se percebe no decorrer deste trabalho que o ordenamento jurídico atual per-
mite facilmente a implantação desta ideia.

Dessa maneira, deve-se esperar da escola um papel transcendente e 
não apenas o de simples transmissor de conteúdo. Noções de Direito e jus-
tiça devem ser apresentados desde cedo aos jovens brasileiros; além disso, 
a criticidade, o conhecimento jurídico, a ética e muitos outros temas são 
imprescindíveis para forjar o caráter de um cidadão comprometido com seu 
país e com as mudanças tão necessárias para a melhoria das condições de 
vida de milhões de pessoas.

2 Metodologia

Para Gomes (s/d: p. 6) pode-se definir o método como procedimento ou 
conjunto de procedimentos que serve de instrumento para alcançar os fins 
da investigação. Neste caso, o presente trabalho utilizou como procedimento 
a pesquisa bibliográfica em obras e site especializados e no ordenamento 
jurídico brasileiro, como na Constituição de 1988, no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

3 Considerações acerca do conceito de cidadania

Com o propósito de que seja compreendida a essência do atual conceito 
de cidadania, faz-se necessário uma análise sobre seu processo histórico, 
que assim como as relações sociais, também sofreu diversas mudanças no 
decorrer dos últimos milênios. Inicialmente destaca-se a Grécia Clássica, 
considerava-se cidadão aquele nascido em terras gregas, o qual poderia 
usufruir de todos os direitos políticos. Os estrangeiros, proibidos de ocupa-
rem-se da política, dedicavam-se as atividades mercantis (REZENDE FILHO; 
CÂMARA NETO, 2001, p. 2).
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Nota-se de forma evidente a característica restritiva da cidadania pra-
ticada pelos gregos que também era aplicada a outros indivíduos que 
compunham a sociedade, como: escravos, mulheres e idosos; porém, 
destaca-se em sua essência a ligação concernente aos direitos políticos. 
Destarte, Aristóteles definia o cidadão como aquele que tinha o direito e o 
dever de contribuir para a formação do governo, participando das assem-
bleias que tomavam decisões e exercendo cargos que executavam as 
mesmas (COUTINHO, 1999, p. 43).

Esse sistema perdurou por muito tempo e marcou também os Romanos. 
Somente com as inevitáveis mudanças sociais é que as demais camadas 
da população passaram a ter o direito de participação política. Na Idade 
Média, é notada uma perda no significado de cidadania, tal como herdado 
da Antiguidade. Uma nova organização social, baseada em ideais de fide-
lidade, tornou a participação política um assunto secundário (REZENDE 
FILHO; CÂMARA NETO, 2001, p. 3). Essa sistematização ficou conhecida 
como Feudalismo e caracterizou-se principalmente pelo fato de que:

Servos permaneciam alheios aos privilégios dos “cidadãos”, não 
podendo acessar o poder público, sem a mediação de outro esta-
mento, detentor de maior poder. Submissos à justiça e à ordem 
estabelecida, poucos eram os que podiam ver na justiça uma 
fonte de direitos (REZENDE FILHO; CÂMARA NETO, 2001, p. 03 
apud BLOCH, 1982, p. 411).

Durante a vigência deste sistema social que se consolidou na Europa, a 
prática da cidadania foi praticamente esquecida, pois o que se sobrepunha 
eram as regras estabelecidas nas relações de suserania e vassalagem e a 
vontade das autoridades, subsidiadas pelo Direito Divino. Essa parceria da 
política e da religião foi extremamente importante para a perpetuação de 
seus líderes no poder, já que uma legitimava a atuação da outra. Por alguns 
séculos essa prática foi suficiente para controlar grande parte da população 
que permaneceu inerte diante das desigualdades e das injustiças.

Todavia, conforme ocorrem de tempos em tempos, as relações sociais 
evoluem e os sistemas vigentes sofrem rupturas dando lugar a novas prá-
ticas, neste caso, a referida mudança deu-se pela ascensão de uma nova 
classe social que acumulava capital e buscava espaço nas decisões políti-
cas. Esse grupo foi chamado de burgueses e foi responsável pela queda do 
absolutismo monárquico, tal façanha não foi tão fácil e nem rápida, diversos 
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acontecimentos marcaram essa disputa, que foi legitimada por intelectuais 
que defendiam o uso da razão como meio para o progresso.

Nesse contexto, a cidadania volta a fazer parte da pauta de discussão, e 
a luta por direitos como a liberdade e a igualdade toma espaço nas diversas 
camadas que compõem a sociedade, no entanto, vale ressaltar que a cida-
dania não é dada aos indivíduos de uma única vez e para sempre, não é algo 
que vem de cima para baixo, entretanto, é resultado de uma luta permanente, 
travada quase sempre a partir de baixo, das classes subalternas, implicando 
um processo histórico de longa duração (COUTINHO, 1999, p 42).

Nos últimos dois séculos, muitas foram as conquistas relacionadas ao 
acesso dos bens e dos serviços por parte das camadas mais vulneráveis, 
a participação popular na política é algo real e o acesso às leis e às deci-
sões dos representantes do país foi facilitado, contudo, a luta não findou, 
a sociedade continua dividida em camadas onde pequenos grupos ainda 
são privilegiados. Neste diapasão, Coutinho (1999, p. 42) define a cidadania 
como:

a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de 
uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apro-
priarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as 
potencialidades de realização humana abertas pela vida social 
em cada contexto historicamente determinado.

É possível notar que este conceito atual de cidadania tem uma maior 
abrangência e transcende as barreiras impostas outrora, chegando a vis-
lumbrar uma possível conquista por parte de todos os indivíduos. Utópico 
ou não, é certo que se estabeleceu como ideal e, sendo assim, é normal 
que todos busquem conquistá-la. As transformações ocorridas no século 
XX, através das lutas sociais, subsidiaram uma mudança de mentalidade 
que possibilitou a consolidação da democracia e, como consequência, a 
ampliação do acesso a serviços básicos necessários a uma vida mais digna 
e justa. No Brasil, essas conquistas foram legalizadas através da promulga-
ção da Constituição de 1988, veja-se seu preâmbulo:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des-
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
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a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a pro-
teção de Deus, a seguinte (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL).

Devido seu caráter social, foi chamada de Constituição Cidadã e é consi-
derada uma das mais avançadas do mundo. Reconhecer o dever do Estado 
de assegurar direitos como o desenvolvimento, o bem-estar e a liberdade 
reforçam a ideia de justiça e equidade que uma sociedade deve se pautar 
para construir uma convivência pacífica e um futuro próspero.

4 Reflexões sobre educação à luz de fragmentos do sistema 
normativo brasileiro

Está insculpido na Carta Magna, precisamente em seu Art. 6º, que a edu-
cação é um direito social. No entanto, é no Título VIII, Capítulo III, Seção I que 
são encontrados seus fundamentos, os quais são analisados doravante. 
Pode-se observar o 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.

Nota-se que a educação a ser promovida pelo Estado, além de qualificar 
para o mercado de trabalho, também está disposta a cumprir abrangentes 
propósitos de âmbito social. No entanto, a escola se reduziu a um:

simples instrumento de transmissão das necessidades que sur-
gem no caminho em direção à universidade. Incluiu, em primeiro 
lugar, um ensino centrado em matérias ou disciplinas selecio-
nadas com critérios arbitrários, muitas vezes como simples 
resultado da tradição quando não como resultado dos interesses 
de determinados coletivos profissionais (ZABALA; ARNAU, 2010, 
p. 20)
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Esse caminho à universidade é atribulado e, muitos jovens, não atingem 
o tão sonhado nível superior. Segundo o “Education at a glance 2017”4, 
daqueles que ingressam no ensino médio no Brasil, metade conclui dentro 
dos três anos e dos adultos entre 25 e 64 anos apenas 15% chegam na uni-
versidade. Deste modo, levando em consideração o grande contingente de 
estudantes que estão fora destas estatísticas, torna-se plausível que já na 
educação básica o cidadão receba uma formação para além dos conteúdos. 
Por se tratar de algo ambicioso devido sua abrangência, é necessário que 
a educação tenha um apoio de outros setores da sociedade como o poder 
judiciário, que pode contribuir para a modernização dos currículos das uni-
versidades, principalmente para os cursos de licenciaturas, como também 
para construção de um currículo diversificado que poderá ser utilizado na 
educação básica.

Dando seguimento, no Art. 206, há os princípios que regularão o ensino 
e é destacada a primeira parte do inciso III a qual ressalta o pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas. Trata-se de um consentimento do 
legislador em relação à flexibilização do currículo escolar, ou seja, permite 
que este seja adequado de acordo com as peculiaridades e necessidades 
de cada lugar.

4.2 Estatuto da criança e do adolescente – ECA – Lei Federal Nº. 
8.069/90

Diversas passagens desta lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente demonstram o cuidado com a formação familiar e social 
dos jovens deste país, todavia, é relevante considerar o seguinte item: Art. 
58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos 
e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garan-
tindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.

O entendimento sobre os valores culturais é abrangente e, consoante 
Daniele Canedo (2009, p. 08), a cultura possui caráter transversal, pois per-
passa diferentes campos da vida cotidiana. Além disso, o termo é utilizado 
em áreas multidisciplinares de conhecimento, o que amplia o leque de pos-
sibilidades de compreensão da cultura.

4 Estudo elaborado anualmente pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
– OCDE.
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Isto posto, deduz-se que as instituições de ensino podem e devem for-
talecer suas práticas pedagógicas através de ensinamentos de virtudes 
e hábitos relacionados à crença, à ética, às leis e à igualdade entre seus 
cidadãos. As escolas e os profissionais que as compõem devem ser pre-
parados para contribuir com a formação destes e dos alunos que, além dos 
conteúdos, devem aprender valores morais e éticos que contribuam para a 
construção de uma sociedade livre e de bons costumes.

Neste viés, não devem ser esquecidos os aspectos relacionados à jus-
tiça que, apesar de estarem gravados de maneira explícita em todos os 
ordenamentos jurídicos de uma nação democrática, é algo complexo de ser 
alcançado em sua plenitude, pois se trata de uma ideia subjetiva, por meio da 
qual cada indivíduo, a partir de suas concepções e de ensinamentos apreen-
didos no decorrer de sua existência, reconhece aquilo que considera justo. 
Portanto, não algo biológico, trata-se de uma característica social e, como 
tal, depende de diversos fatores para que seja aplicada da melhor maneira 
possível.

Assim, contribuir para uma construção de uma sociedade democrática 
consiste também em permitir um currículo escolar democrático cujos temas 
não estejam relacionados apenas a ideias dominantes.

4.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB - Lei 
Federal Nº. 9.394/96

O ser humano tem determinadas características que o perfazem particu-
lar frente às outras espécies do planeta. Uma dessas características é sua 
sociabilidade diferenciada que permite, entre outros fenômenos, demonstrar 
certo grau de solidariedade entre seus semelhantes. (COSTA, 2009, p. 1).

Esta particularidade foi destacada nos princípios e fins da educação 
nacional: Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finali-
dade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A solidariedade está relacionada à dignidade humana, diante disso, 
temas como a pobreza devem ser encarados como um problema social 
e não natural e, como tal, deve ser compreendido desde cedo dentro das 
escolas, ou seja, os currículos devem contemplar essa discussão. A partir 
daí, novos conceitos serão inseridos no dia a dia dos alunos, pois falar de 
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pobreza exige reflexão sobre direitos humanos, acesso à justiça, às leis e à 
cidadania, noções relevantes para a consciência cidadã e para o combate da 
desigualdade social.

Assim, pode-se relacionar facilmente o nível de desenvolvimento social 
de uma nação à maneira como seus cidadãos veem e praticam as virtudes 
relacionadas à cidadania e à justiça, ou seja, um país onde seus dirigentes 
raramente incluem em suas principais pautas questões como a pobreza e a 
desigualdade social ou onde seus cidadãos não conhecem direitos básicos, 
como aqueles relacionados à dignidade humana, é um país que tende a ter 
abismos imensos entre as classes sociais.

5 Considerações finais

Contribuir com a formação cidadã é a proposta do presente trabalho que 
consiste em preparar profissionais do magistério para a formação de pes-
soas comprometidas com a vida digna do outro. A interdisciplinaridade é 
fundamental para alcançar resultados que atendam aos preceitos estabele-
cidos na Constituição brasileira de fazer emanar do povo, para o povo e pelo 
povo, a felicidade de viver ao lado das diferenças e sem constrangimentos e 
conflitos que possam fazer ruir os pilares da democracia participativa.

Esta proposta, portanto, não é exclusividade de uma determinada disci-
plina, exigindo assim o comprometimento de todos. Por ser uma proposição 
humanista, ela abrange diversas áreas do conhecimento e seu conteúdo 
deve ser disseminado para que profissionais das mais variadas ocupa-
ções tenham acesso e possam fazê-lo transbordar os muros da resistência 
antidemocrática. Em meio ao momento delicado que a humanidade está 
passando, principalmente no cenário político, faz-se necessário a reflexão 
sobre o papel do ser humano na formação de uma sociedade mais justa.

Evidenciou-se que o ordenamento jurídico brasileiro permite a consecu-
ção destes ideais e cabe àqueles que militam em prol de melhorias sociais 
dedicar-se a propostas relacionadas a formação cidadã, tão necessária 
neste momento. Ela deve ser vista como algo imprescindível para o alcance 
do respeito entre os povos, destacando a dignidade humana.

Uma sociedade justa e perfeita, aos moldes do pensamento filosófico é 
algo utópico, entretanto, persegui-la faz parte da natureza humana já que as 
pessoas vivem uma constante busca pelo aperfeiçoamento.
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A AÇÃO E FORMAÇÃO PROPORCIONADA PELO 
PIBID PEDAGOGIA: REFLETINDO AS DIFERENTES 

ESTRUTURAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE 
TOCANTINÓPOLIS – TO1

Jemima Marinho Abreu2 | Jailma Ribeiro Marinho3  
Rebeca Maria da Silva Cardoso4

Resumo: O seguinte relato reflexivo versará sobre um compilado de expe-
riências realizadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (vinculado a Universidade Federal do Tocantins), entre 
2018 e 2019, em três escolas do Município de Tocantinópolis, localizadas 
no Norte do Tocantins. O trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão 
acerca da atuação e consequente formação de pibidianas em estruturas 
escolares diversificadas. A justificativa está em desvendar até que ponto a 
estrutura física influencia na relação ensino-aprendizagem, visto que cada 
unidade possui suas especificidades. Dessa maneira, como aporte teó-
rico, dialogou-se sobretudo com Ribeiro (2004), Frago e Escolano (1998) e 
Holliday (2006). Conclui-se a priori que, a estrutura física da sala de aula, 
pode chegar a interferir na relação ensino-aprendizagem, porém, isto não 
é uma regra inalterável. Um dos elementos que o programa mais propor-
ciona é exatamente um vislumbre de como é a realidade da docência, no que 
se refere a espaços escolares que não atendem as necessidades mínimas 
para um bom desenvolvimento das atividades. Com isso, o planejamento se 
dava de acordo as especificidades tanto dos alunos, quanto do ambiente. 
Acredita-se que o processo de ensino e aprendizagem depende de um con-
junto de fatores, inclusive, o apoio da Secretaria Municipal de Educação para 

1 Resultado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid.
2 Graduanda no Curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins-UFT. 
 E-mail: jemimaabreu.2@gmail.com;
3 Graduanda no Curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade do Tocantins- UFT. 
 E-mail: jailmaribeiromarinho@gmail.com ;
4 Graduanda no Curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal do Tocantins- UFT. 
 E-mail: rebecamariacardoso@gmail.com .
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suprir as demandas essenciais para um bom funcionamento do Programa. 
Nessa perspectiva, é imprescindível analisar o ambiente escolar constante-
mente, uma vez que esse tem sido negligenciado.
Palavras-chave: Pibidianas, Tocantinópolis, Ação e formação, Estruturas 
escolares.
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Introdução

O presente trabalho visa realizar uma reflexão acerca da atuação e 
consequente formação de pibidianas em estruturas escolares diver-
sificadas, localizadas no município de Tocantinópolis- TO. Entende-se 

por espaço escolar como uma fonte de experiências e de aprendizagem que, 
em sua materialidade, está impregnado de símbolos, signos e marcas que 
comunicam e educam; a sua produção, distribuição, posse e usos têm uma 
função pedagógica fundamental (RIBEIRO, 2004).

A experiência é resultado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência da Universidade Federal do Tocantins – UFT, campus de 
Tocantinópolis. Como referencial teórico, optou-se por utilizar fundamen-
talmente: Ribeiro (2004), Frago e Escolano (1998) e Holliday (2006). Nessa 
perspectiva, este trabalho justifica-se pela preocupação em desvendar até 
que ponto a estrutura física influencia na relação ensino-aprendizagem, já 
que cada uma destas escolas possui suas especificidades, tanto positivas 
como negativas. Nesse sentido, é pertinente indagar: o ambiente escolar 
interfere nesta relação? Se sim, de que forma?

Previamente, acredita-se que o processo de ensino e aprendiza-
gem depende de um conjunto de fatores, e não apenas do ambiente em 
específico. É necessário suprir as demandas essenciais para um bom fun-
cionamento do Programa e das demais atividades que ocorrem no espaço 
escolar. Nessa perspectiva, é imprescindível analisar o ambiente escolar de 
forma recorrente, uma vez que esse tem sido negligenciado.

Cada escola, um lugar peculiar.

Este relato reflexivo versará sobre um compilado de experiências realiza-
das no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
- Pibid entre 2018 e 2019, em três escolas do Município de Tocantinópolis 
-TO: Escola Municipal Alto da Boa Vista II, Escola Municipal Walfredo Campos 
Maia, e Escola Paroquial Cristo Rei, estadual. Para sistematizar as experiên-
cias, utilizou-se como aporte teórico, Holliday (2006). Segundo o autor, não 
há uma única maneira de sistematizar, nem uma sequência exata de passos 
e procedimentos que desencadeiam uma sistematização.

Por conseguinte, é apresentado uma proposta de cinco tempos que deve 
ser usado mais como sugestão e inspiração: o ponto de partida, as pergun-
tas iniciais, recuperação do processo vivido, a reflexão de fundo e os pontos 
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de chegada (HOLLIDAY, 2006). Entrementes, será apresentado a nossa per-
cepção, enquanto pibidianas, acerca das condições estruturais da escola 
que bem sabemos, impacta no desenvolvimento de nosso trabalho.

Na Escola Municipal Walfredo Campos Maia, as atividades do PIBID eram 
realizadas na sala destinada as aulas de reforço do corpo docente da uni-
dade, que nos dias de atendimento do programa, era disponibilizada para as 
pibidianas. A sala é bastante ampla, conta com ar condicionado e comporta 
todos os alunos atendidos pelo programa, na qual, pertenciam a classes 
multisseriadas. Para a concretização das atividades, tinha-se acesso a 
quadro branco, copiadora e um televisor que poderia ser usado para as ati-
vidades, se reservado com antecedência, o que facilitava a execução de todo 
um planejamento prévio. Em tese, esta escola viabiliza o desenvolvimento 
das aulas, sem maiores dificuldades.

Imagem 1 Atividades sendo realizadas na sala cedida ao Pibid na Escola Municipal 
Walfredo Campos Maia.

Fonte: acervo do Pibid/Pedagogia/ UFT- Tocantinópolis.

Situada no centro, na Escola Paroquial Cristo Rei, as aulas foram lecio-
nadas em uma sala coberta com espaço reduzido e funcionava apenas um 
ventilador. Em virtude disso, na maior parte do tempo os educandos se quei-
xavam do excesso de calor e pediam inúmeras vezes para ir beber água, 
afetando, por conseguinte, o pouco tempo de aula que os pibidianos tinham 
para atuar. Moore (1992) aponta que pesquisas realizadas comprovam que, 
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quando as crianças ficam em espaços muito restritos, os comportamentos 
tornam-se mais agressivos, destrutivos, e a interação diminui.

Sabendo disso, algumas estratégias foram utilizadas, a exemplo cita-
se a solicitação de um novo espaço para a direção da escola, que acabou 
atendendo no primeiro semestre de 2019. Porém, sempre que a escola 
necessitava de um espaço para outra atividade, os pibidianos tinham que 
se retirar da sala e retornar a anterior. Importa ressaltar que mesmo diante 
de todas os percalços, as atividades andaram em consonância com as difi-
culdades que os alunos apresentaram no decorrer do Programa, visando 
superá-las. O retorno dos pais dos alunos e do corpo docente da escola, 
acerca do trabalho dos pibidianos, torna isto um fato.

Imagem 02 segunda sala cedida ao Pibid na Escola Paroquial Cristo Rei.

Fonte: acervo do Pibid/Pedagogia/ UFT- Tocantinópolis.

Diferentemente das demais, na Escola Municipal Alto da Boa Vista II, 
no segundo semestre de 2018, atendíamos os alunos improvisadamente 
debaixo de uma árvore próxima ao portão de entrada da escola, na qual, 
disputávamos a atenção dos alunos com quem transitava pela rua e pes-
soas que entravam e saíam da escola. Esta condição também interferia 
diretamente na promoção de determinadas atividades. A exemplo cita-
se a dificuldade de utilizar recursos midiáticos, posto que a claridade do 
ambiente inviabilizava a visão, quando pretendia-se relacionar um conteúdo 
trabalhado com um filme, curta-metragem entre outros. Além disso, o vento 
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não era um bom amigo quando a atividade envolvia papéis cortados (figu-
ras, frases etc.), para serem montados.

Imagem 03: atividades do Pibid sendo desenvolvidas embaixo de uma árvore na Escola 
Municipal Alto da Boa Vista II.

Fonte: acervo do Pibid/Pedagogia/ UFT- Tocantinópolis.

No Norte do Tocantins, as chuvas costumam aparecer consideravel-
mente nesta época do ano, com isso, o leva e traz de carteiras e mesas para 
a área interna da escola passou a fazer parte da nossa dinâmica, até que um 
dia em decorrência de um forte vendaval, o “teto” da “sala de aula” caiu por 
cima do muro da escola implicando assim na destruição de nosso “ambiente 
de trabalho”. Com isso, a estratégia consistiu em continuar o atendimento 
debaixo de outra árvore.
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Imagem 04 atividades sendo realizadas pós-chuva no ambiente cedido ao Pibid na Escola 
Municipal Alto da Boa Vista II.

Fonte: acervo do Pibid/Pedagogia/ UFT- Tocantinópolis.

O espaço em questão, era ocupado por professores que para cumprir 
carga horária, tinham que dar aulas de reforço no contraturno. Agora, além 
dos desafios anteriores, passamos a ter que lidar com os olhares de profes-
sores, como quem estivessem analisando nosso trabalho. Um fato bastante 
curioso, posto que os professores da escola deveriam atuar como coforma-
dores, contribuindo por meio de suas experiências com a nossa formação.

Resultados e discussão

Feita as análises individuais, vimos que a estrutura física da sala de aula, 
pode chegar a interferir na relação ensino-aprendizagem, porém, isto não é 
uma regra inalterável, pois ao mesmo tempo que há dificuldades no meio 
escolar, há profissionais e futuras profissionais comprometidas com suas 
formações e com as formações dos discentes, dispostas a fazer um traba-
lho que realmente alcance de forma positiva estes.

Não obstante, é notável que em se tratando de estruturas escolares, 
elas apresentaram problemas (ou não) diferentes quanto a execução das 
atividades desenvolvidas no PIBID. Os pibidianos em geral são incumbidos 
de buscarem justamente superar determinados problemas que surgem 
durante o processo, e isto exige adaptações de atividade, criatividade para 
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elaboração de materiais, e muitas vezes, improviso. Neste caso, o regula-
mento do PIBID, especificamente o Art.º4 e inciso IV tem como objetivo,

inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública 
de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação 
e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que bus-
quem a superação de problemas identificados no processo de 
ensino-aprendizagem (BRASIL, 2013, p. 2)

Em relação ao espaço escolar, Ribeiro (2004) defende que este deve ser 
coerente em sua totalidade, visto que é nele e a partir dele que se faz a prá-
tica pedagógica, logo, ele pode constituir tanto um espaço de possibilidade, 
como de limites. Nessa direção, compreende-se, que o ato de ensinar, bem 
como o de aprender, necessitam de condições que viabilizem o bem-estar 
docente e discente. De acordo com Frago e Escolano (1998, p. 27, 45),

Os espaços educativos, como lugares que abrigam a liturgia 
acadêmica, estão dotados de significados e transmitem uma 
importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores do cha-
mado currículo oculto...
[...] a arquitetura escolar pode ser vista como um programa 
educador, ou seja, como um elemento do currículo invisível ou 
silencioso, ainda que ela seja, por si mesma, bem explicita ou 
manifesta. [...]

Ribeiro (2004) aponta ainda que, dentre os aspectos que constituem o 
espaço físico escolar, enfatiza-se o conforto ambiental, o que inclui: con-
junto de situações térmica, acústica, visual, segurança, enfim, que propicia 
sensação de bem-estar aos que usufruem do ambiente em questão. Santos 
et al (1998) completa que, quando não se releva essas condições, podem 
causar sintomas distintos, como por exemplo: desconcentração, desanimo 
e fadiga.

Por outro lado, é sabido que a qualidade do ambiente não depende só das 
características físicas, como já fora ressaltado em outros momentos, mas 
têm um papel imprescindível. Ribeiro (2004, p. 108) aponta que “o ambiente 
físico, a sua estrutura e as significações simbólicas determinam, em grande 
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parte, as experiências da criança, seu aprendizado e desenvolvimento”. 
Desta forma, o planejamento se dava de acordo as especificidades tanto 
dos alunos, quanto do ambiente.

Considerações finais

Acredita-se que o processo de ensino e aprendizagem depende de um 
conjunto de fatores, inclusive, o apoio da Secretaria Municipal de Educação 
para suprir as demandas essenciais para um bom funcionamento do 
Programa. Nessa perspectiva, é imprescindível analisar o ambiente escolar 
constantemente, uma vez que esse é um espaço considerado um elemento 
significativo do currículo oculto, mas que tem sido negligenciado. Em se 
tratando de escolas públicas, isto se manifesta de forma mais evidente 
ainda, mesmo que haja cobrança para a melhoria nesses espaços, de forma 
recorrente. 

Contudo, apesar de todas as informações postas, nosso trabalho e for-
mação, fora bastante significativo, pois tivemos contato com os desafios 
do espaço escolar de fato e procuramos lidar com isso, cumprindo, neste 
contexto, o objetivo do programa, citado acima. Um dos elementos que o 
programa mais proporciona é exatamente um vislumbre de como é a reali-
dade da docência, no que se refere a espaços escolares que não atendem as 
necessidades mínimas para um bom desenvolvimento das atividades. 
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Resumo: O presente texto visa expor algumas atividades pré-desportivas 
elaboradas com o intuito de trabalhar o Atletismo de forma introdutória no 
Ensino Fundamental I, como tentativa de incluir alunos surdos, mesmo que 
minimamente e refletir acerca do papel do intérprete nesse processo. As 
atividades foram desenvolvidas na disciplina de Língua Brasileira de Sinais 
– Libras, do curso de licenciatura em Educação Física, da Universidade 
Federal do Tocantins, campus de Tocantinópolis. Como aporte teórico, dia-
logou-se com: Lacerda, Santos e Caetano (2018), Brasil (1997), Vitaliano, 
Dall‟Acqua e Brochado (2010), Quadros (2004), Rodrigues (2010) e Mian 
(2018). A priori, entende-se que, mais do que contar com um intérprete de 
Libras no âmbito da sala de aula, é necessário criar um ambiente favorável 
no qual o(a) surdo(a) possa desenvolver suas potencialidades. Frisa-se que 
este é um debate que nunca deva se fechar, pois se deve pensar sempre 
em aprimorar as práticas já existentes ou procurar novas metodologias que 
busquem atender todos os públicos.
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Introdução

O presente trabalho visa apresentar atividades pré-desportivas do 
Atletismo que podem ser desenvolvidas no Ensino Fundamental I 
de forma introdutória, visando abarcar discentes surdos. O objetivo 

das atividades com os sujeitos envolvidos é que eles vivenciem a prática do 
atletismo, entendendo esta prática como componente curricular da etapa 
educacional em questão. Atualmente, percebe-se um olhar para a diver-
sidade cujo foco está no respeito à identidade e à diferença de cada. Não 
obstante, a surdez constitui-se como parte integrante dessa diversidade, 
logo, interessa à educação conhecer os limites e as possibilidades do aluno 
surdo, de modo a oferecer-lhe os aparatos necessários para uma aprendi-
zagem significativa.

Como é sabido de todos, uma das condições favoráveis ao aluno surdo 
é a utilização da língua de sinais. Dessa maneira, expressar-se por meio da 
sua língua própria é o primeiro passo para que os alunos surdos possam 
se sentir incluídos na escola. Umas das deficiências que se destaca nesse 
processo de inclusão é justamente o acesso à comunicação, visto que o 
atendimento a esse alunado demanda alguns recursos, tais como o apoio 
de intérpretes.

Vale ressaltar que as atividades em questão neste estudo surgiram 
durante a disciplina “Língua Brasileira de Sinais–Libras”, do curso de licen-
ciatura em Educação Física, da Universidade Federal do Tocantins, campus 
de Tocantinópolis. Nesse contexto, muitas foram as indagações que passa-
ram a existir durante o percurso do processo, como, por exemplo: quais as 
contribuições da disciplina de Libras nos cursos de Licenciatura? Quem é o 
responsável pelo desenvolvimento do aluno surdo, o intérprete ou o profes-
sor regente da turma? A inserção do intérprete de Libras resolve todos os 
entraves da sala de aula? O que realmente é relevante para a formação do 
professor que irá atuar com esses alunos cuja aprendizagem depende prin-
cipalmente do sentido visual?

Referencial teórico

Entende-se que todo trabalho a se fazer deve está fundamentado teori-
camente de forma adequada, para evitar equívocos e ideias errôneas. Como 
aporte teórico, utilizou-se, sobretudo, Mian (2018) para trabalhar o conteúdo 
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de atletismo, haja visto que a obra é bastante completa ao tratar deste tema, 
e Lacerda, Santos e Caetano (2018) no que diz respeito inclusão de alu-
nos surdos. Percebe-se que os alunos surdos possuem especificidades 
em relação aos demais alunos, nesse sentido, é imprescindível o auxílio de 
um intérprete de Libras, ou seja, juntos devem planejar as aulas, selecionar 
materiais e suportes didáticos apropriados que englobe este público alvo 
(LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2018).

Na perspectiva de Lacerda, Santos e Caetano (2018), a linguagem visual 
deve fazer parte de todas as aulas de forma que esta não se resuma ao uso 
do livro didático, pois tal ação é pouco produtiva quando se pensa na inclu-
são de alunos surdos. O visual também colabora até mesmo para uma maior 
compreensão de ouvintes a respeito dos conteúdos trabalhados. Contudo, 
não é uma obrigatoriedade que o professor regente tenha domínio da Libras, 
porém, isto é bastante significativo, principalmente quando este busca ela-
borar estratégias adequadas viabilizando a inclusão dos alunos surdos.

Em contrapartida, Vitaliano, Dall’Acqua e Brochado (2010) defendem 
que, os professores devem dominar minimamente a Libras, embora muitos 
considerem que a presença do intérprete seja suficiente. Pensando a longo 
prazo, o processo de inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular 
exige uma reforma geral na organização dos sistemas de ensino. Nota-se 
que há divergências de ideias no que se refere à relação professor e aluno 
surdo. Entretanto, é notável que a profissão de professor exige uma grande 
versatilidade, tendo em vista que requer capacidade de delinear planos de 
intervenção pedagógica em diferentes condições, o que requer mais do que 
uma formação acadêmica, sendo necessária também uma formação pro-
fissional (RODRIGUES, 2010).

Muito embora o Atletismo seja componente curricular no Ensino 
Fundamental I, tendo como conteúdos “jogos pré-desportivos de corridas 
de velocidade, de resistência, com obstáculos, de revezamento, saltos em 
distância, em altura triplo, com vara; arremesso de peso e lançamentos 
do martelo, do dardo e do disco” (BRASIL, 1997, p. 38), ainda encontramos 
certa resistência ao vivenciarmos esta prática nesta etapa da educação. 
Evidencia-se que muitas escolas não dispõem dos materiais didáticos 
necessários, porém, estes podem ser adaptados. Nesse sentido, a função 
do professor é,
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“oportunizar essa cultura esportiva, estimulando, ao menos, o 
entendimento inicial sobre o Atletismo, com vivências de forma 
lúdica [...] e objetivando a formação esportiva que será bastante 
útil na faixa etária seguinte. Não deve haver cobranças por exe-
cuções técnicas de habilidades motores, mas sim a variação de 
movimentos e objetivos numa mesma aula” (MIAN, 2018, p. 87).

Portanto, nesse primeiro momento, a preocupação é viabilizar a vivência 
de atividades pré-desportivas que se relacionem com o dia-a-dia dos alunos, 
utilizando-as em diversas situações de aula, inicialmente no aquecimento, 
nas atividades elaboradas, e na volta à calma, “atuando como processo 
pedagógico de uma futura aprendizagem das habilidades motoras específi-
cas relacionadas às provas do Atletismo” (MIAN, 2018, p. 88).

Metodologia

As atividades seguintes foram pensadas para serem desenvolvidas no 
quarto ano do Ensino Fundamental I, com o objetivo geral de que os alunos 
vivenciassem a prática do Atletismo. Os objetivos específicos foram assim 
delineados: trabalhar de forma inclusiva a prática do atletismo; trabalhar a 
força geral: membros inferiores e superiores; aprimorar o acervo motor. Para 
realizar tais atividades, foi necessário utilizar os seguintes materiais: bola; 
bambolê; giz/fita; placas com números e sexo (masculino/feminino); sacos; 
lanterna. É válido enfatizar que para explicar o funcionamento das ativida-
des, utilizou-se de demonstrações.

Recomenda-se que, antes de tudo, se faça uma explanação da história 
do Atletismo, bem como de suas modalidades e características específicas, 
sempre utilizando recursos visuais e seguindo a abordagem, crítico supe-
radora, na qual, defende uma perspectiva dialética, ou seja, os conteúdos 
devem ser contextualizados com a realidade dos alunos, para que estes não 
apenas decorem e pratiquem naquele momento, mas entendam o signifi-
cado para a sua vida. Não obstante, a abordagem Crítico-superadora busca 
superar o modelo outrora mecanicista, baseado na seleção de talentos 
esportivos, no desempenho físico, e militarismo.

No primeiro momento, realizou-se um aquecimento com os alunos, na 
qual se utilizou outras metodologias que não, os exercícios físicos habi-
tuais. Pensou-se então, em formar grupos de acordo com o levantamento 
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de placas. Considerando que possa haver alunos surdos na sala, a lingua-
gem visual é favorável para o ensino-aprendizagem. Funcionou da seguinte 
maneira: os alunos se movimentavam no espaço em questão e, ao professor 
levantar a placa com o número 3, os alunos formaram grupos de 3 pessoas. 
Ao levantar 2 e a placa feminina, apenas as mulheres deveriam se agrupar, e 
assim sucessivamente. Quando algum discente não conseguiu se encaixar 
em algum grupo, ou se agrupar quando não era para fazer isso, este pagava 
uma prenda. A prenda foi escolhida pelos demais alunos, mas recomen-
dou-se que se relacionasse a algum exercício, como, por exemplo, fazer 10 
polichinelos.

Quadro 1 Exemplos dos moldes de placas utilizados para a atividade de aquecimento.

Fonte: sites de busca.

Após, ocorreu a Corrida de Sacos, visto que se entende que seja uma 
atividade que já faz parte do cotidiano das crianças e, as mesmas poderão 
perceber que o Atletismo está presente em várias situações. A classe foi 
dividida em dois grupos, não significando que deva haver uma competição 
entre estes. A aula se torna muito mais eficaz se o professor souber explo-
rar essas questões. Ao invés da largada ser dada através de algum som, se 
utilizou uma lanterna, pois, dessa forma, os alunos surdos supostamente 
estariam aptos a participar da mesma forma que os demais. A lanterna foi 
utilizada nas próximas atividades também.

Considera-se que as provas de velocidades são as principais provas pre-
sentes no Atletismo, logo, no terceiro momento, optou-se por realizar uma 
corrida de 100 m rasos, com duas raias. Se não houver o espaço de 100 m, 
poderá se simular, e realizar em um espaço mais reduzido. Até aqui, tra-
balhou-se essencialmente com os membros inferiores, portanto, no quarto 
momento houve práticas de arremesso de peso, em que “assim que o atleta 
assumir a posição para iniciar o arremesso, o implemento deve tocar ou 
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estar bem próximo ao pescoço, ou queixo. Antes de se iniciar a prática, foi 
explicado e demonstrado que o peso deve ser arremessado partindo do 
ombro com uma só mão, numa ação semelhante e empurrá-la”(MIAN, 2018, 
p. 52-53).O arremesso de peso ocorreu em duas modalidades: visando a 
distância e visando a bola cair dentro do bambolê. As bolas adequadas para 
esta atividade são Medicine Ball, podendo ser adaptadas pelo professor, 
mediante a ausência das mesmas na instituição.

Figura 1 Arremesso de peso visando a bola cair dentro do bambolê.

Fonte: sites de busca.
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Figura 2 Arremesso de peso visando a distância.

Fonte: sites de busca.

Por fim, realizou-se exercícios de volta a calma, ou seja, alongamentos, 
de modo que os alunos voltassem a frequência cardíaca moderada. Em ati-
vidades como estas, a avaliação do professor poderá ser atitudinal, ou seja, 
considerar a participação e interesses dos discentes. Além disso, o contato 
diário com os alunos facilita a avaliação, ao apontar “aspectos positivos, 
negativos e as dificuldades de cada um, contribuindo para o replanejamento 
das próximas aulas”(MIAN, 2018, p. 91).

Resultados e discussão

As atividades apresentadas foram trabalhadas com os alunos do curso 
de licenciatura em Educação Física e Pedagogia na Universidade Federal 
do Tocantins, campus de Tocantinópolis. A experiência ocorreu com adul-
tos, sendo proposta para crianças no 4.º ano do Ensino Fundamental I. 
Contou-se com participação da professora da disciplina, que é surda., desta 
forma, pôde-se avaliar a experiência de forma positiva, visto que houve 
pouco grau de dificuldade na realização das atividades.

Considera-se que as atividades em si viabilizaram a participação de uma 
pessoa surda, porém, é necessário bem mais do que isso para que de fato 
haja a inclusão. Além disso, acredita-se que, mais do que contar com um 
intérprete de Libras no âmbito da sala de aula, é necessário criar um ambiente 
favorável no qual o(a) surdo(a) possa desenvolver suas potencialidades.
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Nessa perspectiva, é imprescindível que seja disponibilizado para as 
escolas, os recursos humanos e materiais pedagógicos necessários ao pro-
cesso de ensino-aprendizagem, tais como: livros em língua de sinais e em 
língua portuguesa; computadores com acesso à internet e com software 
dicionário de Libras, entre outros. Além disso, os alunos surdos precisam 
de salas de apoio para o ensino do letramento e português no período de 
contraturno, pois não é função do intérprete letrar os surdos (QUADROS, 
2004). Em suma, o governo deve investir na formação dos professores, ela-
borar materiais didáticos adaptados em língua de sinais, apoiar a abertura 
de cursos de licenciatura e bacharel em letras libras em mais universidades 
e faculdades, e valorizar os profissionais da Educação.

Em relação ao papel do intérprete, acredita-se que o mesmo, juntamente 
com o professor regente, deva encontrar mecanismos para o desenvolvi-
mento educacional do(a) aluno(a) surdo(a). Sobre isso, Quadros (2004) 
defende que as aulas devem ser elaboradas pelo professor, e o intérprete 
pode opinar sugerindo atividades e/ou trabalhos que possam facilitar a 
compreensão do assunto em questão para o(a) aluno(a) surdo(a).

Para Lacerda (2009), o intérprete deve tornar conteúdos acessíveis para o 
aluno. Em outras palavras, os intérpretes deveriam se envolver nas práticas 
educacionais, de modo que se em algum momento o mesmo tiver dúvidas 
ou não estiver entendendo o conteúdo que o professor está ensinando, deve 
solicitar ao professor a repetição desse conteúdo para que o aluno surdo 
não fique prejudicado em sua aprendizagem, e o incômodo do professor 
frente à presença do intérprete pode levá-lo a ignorar o aluno surdo, atri-
buindo ao intérprete o sucesso ou insucesso desse aluno.

Por outro lado, Lacerda (2006) e Sanchez e Teodoro (2006) apontam 
que a tarefa de interpretar múltiplas disciplinas se torna exaustiva para o 
intérprete, visto que para cada conteúdo, este terá que buscar sinais para 
enriquecer seu vocabulário, contextualizando e transmitindo o conheci-
mento de forma fidedigna.

Considerações finais

Dado o exposto, pensar no desenvolvimento de aulas inclusivas é um 
desafio frequente, visto que os profissionais da educação têm uma forma-
ção precária nesse sentido. A graduação não é suficiente para atender as 
especificidades do público diverso que o docente possivelmente se deparará 
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na sala de aula, embora a inserção de disciplinas como a de Libras nos cur-
rículos de formação inicial seja fundamental para que todos tenham acesso 
a essas discussões, não só os professores especialistas.

Seguindo essa linha de raciocínio, defende-se que o governo, através de 
políticas públicas, pode exercer um papel expressivo ao viabilizar cursos na 
área da surdez e Libras tanto para os professores quanto aos funcionários 
da escola, alunos ouvintes e os familiares dos alunos surdos, para facilitar a 
comunicação entre estes. Entende-se que investir na formação de profes-
sores, tanto inicial como continuada é uma das melhores formas de sanar 
as deficiências relacionadas à educação de alunos surdos no ensino regu-
lar. Frisa-se que este é um debate que nunca deva se fechar, pois se deve 
pensar sempre em aprimorar as práticas já existentes ou procurar novas 
metodologias que busquem atender todos os públicos. 
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Resumo: Esse estudo apresenta uma pesquisa histórica, baseada em fontes 
primárias e pesquisa bibliográfica, sobre a prática pedagógica desenvolvida 
na Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro (SPERJ), em Niterói, 
de 1965 a 1986. Na história da Educação Especial no Brasil, as instituições 
privadas como as Sociedades Pestalozzi, tiveram destaque no atendimento 
às crianças com deficiência, que, no recorte dessa pesquisa, eram chama-
das de “crianças excepcionais”. Os estudos de Rafante (2007) apontaram 
que a prática pedagógica desenvolvida nas décadas de 1930 e 1940 na 
Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais (SPMG) tinha, como princípio edu-
cativo, a educação pelo e para o trabalho. O recorte temporal se justifica 
pelo período contemplado nos relatórios anuais de atividades, elaborados 
pela Diretoria da instituição, que foram analisadas à luz dos princípios de 
Antônio Gramsci (2001). As conclusões indicaram que a SPERJ comparti-
lhava o mesmo princípio educativo da SPMG. As crianças e os adolescentes 
trabalhavam com couro, pintura, bordado, além de aprender a fazer faxina, 
a cozinhar, a trabalhar na construção civil, atuando nas próprias demandas 
institucionais. De forma complementar e apenas para aqueles considerados 
em condições cognitivas, eram ministradas aulas de alfabetização e mate-
mática. Completavam as práticas pedagógicas as atividades musicais e 
artísticas. Observa-se uma preocupação constante em explorar ao máximo 
as capacidades das crianças e adolescentes da instituição e proporcionar 

1 Uma versão desse texto foi apresentada no X Congresso Brasileiro de História da Educação, real-
izado na Universidade Federal do Pará, em Belém, no período de 02 a 05 de setembro de 2019.

2 Graduanda do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: santiagonatielly@gmail.com; 
3 Professora do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: heulaliaredefor@gmail.com 
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experiências diversificadas, por meio, principalmente, de atividades manuais, 
de modo a torná-los úteis à sociedade.

Palavras-chave: Educação Especial, Prática Pedagógica, Sociedade 
Pestalozzi, Princípio Educativo.
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Introdução

Este estudo tem como objetivo apresentar uma pesquisa histórica, 
baseada em fontes primárias e pesquisa bibliográfica, sobre as práticas 
pedagógicas desenvolvidas na Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio 

de Janeiro (SPERJ), em Niterói, entre os anos de 1965 a 1986. A SPERJ foi 
fundada em 1948 pela soma dos esforços de três professoras do estado e 
de um grupo multidisciplinar, os quais foram articulados por Helena Antipoff 
(1892-1974), por terem interesse na educação dos “excepcionais” e, diante 
disso, na criação de um internato para esse público (RAFANTE, 2007).

Assim como outras sedes espalhadas pelo país, a SPERJ é associada à 
rede que compõe a Federação Nacional das Sociedades Pestalozzi, que con-
grega essas instituições pioneiras no país, especializadas no atendimento 
de pessoas com deficiências que até 1996 eram denominadas “excepcio-
nais”. Sua inserção se deu no Brasil na década de 1930, a partir das ações 
de Helena Antipoff, que chegou em Minas Gerais, em 1929.

Ao longo desses 71 anos de existência, a SPERJ acumulou diversos arqui-
vos, os quais estão preservados em seus acervos documentais. Compondo 
parte deste acervo, estão os Relatórios da Diretoria da SPERJ, dos quais 
foram selecionados, previamente, para essa pesquisa, apenas os relatórios 
dos anos de 1965 a 1985, período referente à Ditadura Civil Militar no Brasil 
(1964-1985). Os relatórios dispõem de registros sobre o funcionamento da 
instituição, seja na sua composição institucional ou nas atividades diárias 
desenvolvidas na SPERJ.

Sobre a prática pedagógica das Sociedades Pestalozzi, verifica-se a pes-
quisa de Rafante (2007), que analisou essas práticas na Sociedade Pestalozzi 
de Minas Gerais (SPMG), nas décadas de 1930 e 1940. Nessa mesma pers-
pectiva, essa pesquisa analisou as práticas pedagógicas desenvolvidas pela 
SPERJ, buscando compreender como essas práticas pedagógicas foram 
organizadas. Tratava-se de uma educação para emancipação humana ou 
para que esses indivíduos ocupassem um lugar na sociedade capitalista, 
contribuindo para a sua manutenção?

Metodologia

Esse estudo apresenta uma pesquisa histórica, baseada em fontes pri-
márias e pesquisa bibliográfica, sobre a prática pedagógica desenvolvida 
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na Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro (SPERJ), em Niterói, 
de 1965 a 1986. A SPERJ foi fundada em 1948, todavia, para essa pesquisa, 
foram utilizados os Relatórios da Diretoria, documentação oficial da SPERJ, 
apenas dos anos de 1964 a 1986.

Tal recorte temporal foi delineado visando abranger o período da Ditadura 
Civil-Militar que se instaurou no Brasil na segunda metade do Século XX. 
Além disso, é válido frisar que os Relatórios da Diretoria aqui referidos foram 
analisadas à luz dos princípios de Antônio Gramsci (2001) e que dispõem 
de registros sobre o funcionamento da instituição, seja na sua composição 
institucional ou nas atividades diárias desenvolvidas na SPERJ.

A escola nova e as primeiras propostas de prática pedagógica na 
educação especial no Brasil: a educação pelo e para o trabalho

De acordo com Saviani (2013), após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil 
passou a vivenciar uma nova conjuntura econômica e social, com um cres-
cimento populacional e um crescente processo de industrialização, o que, 
consequentemente, requereu uma força de trabalho especializada para os 
objetivos da indústria emergente. Antes mão de obra na extração de café, o 
brasileiro precisou migrar para então servir de mão de obra neste novo setor.

Saviani (2013) atribui à nova classe emergente como sendo uma 
‘‘Burguesia Industrial’’, que ascendeu também com o pós-guerra e se ins-
talou no Brasil com um pensamento subsidiado às bases do Fordismo, cuja 
concepção de trabalhador era bem definida e necessitava, explicitamente, 
de uma demanda específica, relacionada diretamente a mudanças indivi-
duais, ou seja, ações direcionadas à formação humana.

Nesse contexto, a pedagogia tradicional, hegemônica no Brasil até então, 
passa a ser questionada por não atender à formação humana exigida pela 
nova conjuntura econômica e política do país (MANIFESTO, 1932). No seu 
lugar, observa-se o avanço da Escola Nova, inicialmente desenvolvida na 
Europa, em meados do século XIX, a qual começou a chegar no país no final 
daquele século. Na década de 1920, diferentes estados brasileiros realizam 
reformas nos seus sistemas de ensino, visando implementar os princípios 
escolanovistas.

Em âmbito federal, os fundamentos dessa teoria pedagógica estavam 
presentes na Reforma Francisco Campos, em 1931, quando se evidenciou 
que se pretendia tornar a educação uma ‘‘questão nacional, convertendo-se, 
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portanto, em objeto de regulamentação, nos seus diversos níveis e modali-
dades, por parte do governo central’’ (SAVIANI, 2013, p.196).

A educação foi colocada como questão nacional, porém, sob a pers-
pectiva da pedagogia liberal, pois, segundo Luckesi (19940), as tendências 
pedagógicas que se consolidaram na educação brasileira, sendo refletidas 
nas práticas escolares do país, principalmente a partir de meados do século 
XX, podem ser apontadas como tendências liberais. Tais tendências são 
defendidas pelo autor como aquelas que acreditam ser função da escola 
‘‘preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo 
com as aptidões individuais’’ (LUCKESI, 1994, p.54). Com a função primor-
dial de legitimar o sistema de produção capitalista, a pedagogia liberal se 
sustenta mais nos alicerces do modo de produção do que nas estruturas 
que englobam o processo educacional.

Com a ascensão do movimento da Escola Nova, o conceito de ‘‘auto-
-educação’’ (LUCKESI, 1994) se estabeleceu, difundindo a ideia de que o 
processo de aprendizagem é interno e que o sujeito precisa se esforçar para 
atingir certos objetivos. Nessa perspectiva, visando atender às especificida-
des do mercado de trabalho, é preconizado o ensino de técnicas para que 
o próprio aluno se esforce e consiga aprender. Todavia, apesar de oferecer 
oportunidades para que todos se desenvolvam para além de suas limita-
ções, a concepção difundida pela Escola Nova acreditava que, para atingir 
um objetivo aceitável, cada indivíduo precisa se esforçar para se adequar.

Foi nesse contexto de disseminação da teoria pedagógica escolano-
vista que Helena Antipoff (1892-1974) foi convidada para atual no Brasil, 
chegando em Minas Gerais em 1929, constituindo-se como um dos nomes 
responsáveis por difundir esses princípios no país. Educadora russa, atuou 
no Laboratório de Psicologia Aplicada na Escola de Aperfeiçoamento de 
Professores em Belo Horizonte (1929) e criou a Sociedade Pestalozzi de 
Minas Gerais (SPMG) (1932).

O convite para a vinda de Antipoff ao Brasil foi feito por Francisco Campos, 
autor da Reforma do Ensino de Minas Gerais, em 1927, que, sob os princí-
pios da Escola Nova, tinha como proposta a homogeneização das classes 
(PEIXOTO, 1981 apud RAFANTE, 2011). De acordo com Rafante (2007), a 
educadora russa foi uma das principais contribuintes para esse processo, 
utilizando os testes psicológicos como instrumento para avaliação, classifi-
cação e separação dos alunos para organizar as classes homogêneas.
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Tendo em vista que na Escola Nova o foco é o aluno receber oportunida-
des para conseguir se adequar ao todo, a visão de homogeneizar as classes 
pressupõe melhores resultados devido às semelhanças do grupo. Com a 
execução desse processo, foi destacado um grupo específico, que Antipoff 
denominou de ‘‘excepcionais’’. Este grupo era composto por aquelas crian-
ças que, de acordo com os resultados nos testes psicológicos, se desviavam 
acima ou abaixo da média do seu grupo. Dessa forma, para estes, fazia-
se necessária a criação de turmas especiais, cuja organização, agrupando 
crianças com dificuldades parecidas, proporcionaria a escolha dos métodos 
mais eficazes para superar essas dificuldades.

Foi a partir dessa conjuntura que se constituiu as classes especiais, tur-
mas que compunham crianças que fugiam a um padrão de comportamento 
e desenvolvimento majoritário. Assim, os testes psicológicos passaram 
a constituir efetivamente o método de avaliação e diagnóstico, classifi-
cando aqueles que precisariam de uma escola especializada para o seu 
atendimento.

Em 1932, Antipoff mobilizou a sociedade civil e a sociedade política de 
Minas Gerais e criou a SPMG, que, nos anos seguintes, viabilizou outras 
instituições para receber as “crianças excepcionais”: a Casa do Pequeno 
Jornaleiro (1934), o Instituto Pestalozzi (1935) e a Fazenda do Rosário 
(1939). Todas elas tinham o objetivo de “proteger infância anormal e preser-
var a sociedade e a raça das influências nocivas da anormalidade mental” 
(SOCIEDADE PESTALOZZI, 1933, p. 3 apud RAFANTE, 2015, p.145).

Rafante (2007) identificou que, nas décadas de 1930 e 1940, essas insti-
tuições tinham a concepção de educação pelo e para o trabalho, concepção 
intrinsecamente ligada a uma necessidade de tornar o sujeito útil à socie-
dade para que, dessa forma, ele contribua para a manutenção do sistema 
capitalista. Esse prisma contrapõe-se a uma perspectiva de educação para 
a emancipação humana, conforme nos apresenta Antonio Gramsci (2001) e 
Saviani (1997).

A pedagogia tecnicista e as práticas pedagógicas daSociedade 
Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro (1965-1985)

O recorte temporal dessa pesquisa se insere no período em que o Brasil 
vivenciou uma Ditadura Civil Militar, estabelecida em 1964 com vigência até 
1985. Em relação aos vínculos entre Estado e economia que antecederam 
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o golpe 1964, autores como Saviani (2007) e Romanelli (2010) destacam 
que a estratégia do presidente Juscelino Kubitschek em querer satisfazer 
os interesses tanto da população, dando continuidade à política populista 
iniciada na década de 1930, quanto da burguesia industrial brasileira, ofe-
recendo ainda mais subsídios para sua manutenção e expansão, promoveu 
um afastamento entre essas duas esferas.

Nesse contexto, acordos articulados com os Estados Unidos (EUA) foram 
os mais importantes que tiveram maior repercussão em todos os setores 
do país. A principal agência estadunidense que realizava tais acordos era a 
Agency for International Development (USAID), criada para assessorar paí-
ses subdesenvolvidos durante o período da Guerra Fria (PINA, 2008). Havia 
a intencionalidade estadunidense de garantir a manutenção do sistema 
capitalista e, conforme destaca Germano (2011), não se pode descartar os 
objetivos particulares ocultos presentes nos acordos políticos e econômi-
cos entre Estados Unidos e Brasil, principalmente ao compreender como 
era importante para o país norte-americano que o Brasil não aderisse ao 
comunismo, a exemplo de Cuba.

Os Acordos MEC-USAID, como ficaram conhecidos, modificaram os 
fundamentos da educação brasileira. Conforme Saviani (2007), a teoria 
pedagógica, que se torna hegemônica no Brasil, foi a tendência liberal tec-
nicista, a qual 

subordina a educação à sociedade, tendo como função a pre-
paração de ‘‘recursos humanos’’ (mão de obra para a indústria). 
A sociedade industrial e tecnológica estabelece (cientificamente) 
as metas econômicas, sociais e políticas, a educação treina 
(também cientificamente) nos alunos os comportamentos de 
ajustamento a essas metas. No tecnicismo acredita-se que a 
realidade contém em si suas próprias leis, bastando aos homens 
descobri-las e aplicá-las. Dessa forma, o essencial não é o con-
teúdo da realidade, mas as técnicas (forma) de descoberta e 
aplicação. (LUCKESI, 1994, p. 74).

Nesse contexto, foi feita a reforma do ensino, por meio da Lei 5692/71, 
a partir da qual, o Ensino Primário antes obrigatório de por quatro anos, foi 
ampliado para oito anos, passando à denominação de Ensino de Primeiro 
Grau, como indicativo de preparação para o trabalho. O antigo Ensino 
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Secundário, com isso, passa a vigorar com três anos, sendo, compulsoria-
mente, profissionalizante.

A meta do governo militar era universalizar o Ensino de Primeiro Grau 
e, para alcançá-la, essa etapa da educação deveria ser estendida a todos 
os estudantes, inclusive às pessoas com deficiências, as quais precisam, 
segundo as orientações dos assessores da USAID, ser atendidas na rede 
regular de ensino, pois requeria um financiamento mais baixo do que manter 
essas crianças em instituições especializadas. Para tanto, a recomendação 
foi a criação de um órgão centralizado, no governo federal, para tratar da 
política da Educação Especial, sendo criado o Centro Nacional de Educação 
Especial (CENESP), no ano de 1973.

Tal proposta encontrava terreno fértil para se estabelecer no país, pois, 
desde a década de 1950, as Sociedades Pestalozzi reivindicavam a oficia-
lização da política pública para a educação especializada, especialmente, 
para promover o financiamento das atividades, cujos planejamento e execu-
ção ficaria a cargo das instituições privadas (RAFANTE, 2011).

É nesse contexto em que se estabelece a perspectiva da integração das 
pessoas com deficiência na educação brasileira, em que cada uma delas 
deve ser conduzida à escola regular, mas cabe à criança desenvolver os 
seus processos de adaptação, buscando a normalização das pessoas com 
deficiência, pois eram elas que deveriam se chegar o mais próximo possível 
das crianças consideradas normais (PEREIRA, 1980).

Até então, a perspectiva para a educação dos excepcionais era a segre-
gação em instituições especializadas, a exemplo das Sociedades Pestalozzi 
e das APAES (RAFANTE, 2011). Mesmo com a mudança de paradigma, da 
segregação para a integração, as instituições privadas continuaram exis-
tindo com muita força durante todo o período da Ditadura.

Visando promover as ações direcionadas à integração e à normaliza-
ção das pessoas com deficiência, a ONU, em 1976, determinou que o ano 
de 1981, seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, resultando, no 
Brasil, em variadas mobilizações das instituições para pessoas com defi-
ciência e, também, fomentou a organização das pessoas com deficiência, 
que passaram a lutar pela sua libertação da tutela das instituições especia-
lizadas, com o lema “nada de nós, sem nós” (AMORIM, 2018).
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Resultados e discussões

Na SPERJ, o atendimento aos excepcionais é oferecido em diversas 
áreas, como clínica médica, reabilitação, socialização e educação e, por isso, 
não são raros os momentos em que é confundida como uma instituição 
apenas de atendimento médico. No entanto, a Diretoria da instituição faz 
questão de evidenciar sua função educativa, pois, para a Diretoria, “a SPERJ 
é uma escola e não uma clínica, devendo buscar suas soluções pedagogi-
camente e ocupacionalmente, o que não afasta a área biopsicossocial [...]” 
(RELATÓRIO, 1978, p.9)

No entanto, é notório o pressuposto institucional de que o público aten-
dido necessita dos serviços de saúde. Nesse sentido, acreditava-se que a 
integração entre os diferentes serviços deveria ocorrer para alcançar um 
dos principais objetivos da Sociedade Pestalozzi: o desenvolvimento integral 
dos ‘‘excepcionais’’ para a sua inserção na sociedade civil, dando-lhe uma 
função útil para sua independência.

Em relação à caracterização dos serviços prestados pela SPERJ, as 
três formas de atendimento identificadas nos relatórios foram o regime de 
residência (internato), o treinamento diário (externato) e os serviços ambu-
latoriais. No entanto, não ficou claro, nos documentos analisados, quais 
eram os requisitos necessários para locação em cada um dos atendimen-
tos. Além das crianças com deficiências, havia atividades que buscavam 
envolver ‘‘crianças sadias’’34da comunidade e seus familiares, bem como os 
egressos da instituição.

Em meados da década de 1960, havia 4 turmas formadas e, paula-
tinamente, a organização dessas turmas foi se modificando no intuito de 
respeitar as especificidades de cada criança, conseguindo, dessa forma, 
atingir os objetivos. As turmas passaram a ser identificadas, já a partir de 
1965, como turmas de treináveis de adaptação e de educáveis de alfabe-
tização. À medida em que os setores evoluíam, a partir de reformas físicas 
e reestruturação institucional, as atividades também sofriam modificações 
significativas, e os relatórios evidenciam esse avanço.

Entre os anos de 1964 e 1968, foram encontradas modificações em 
relação às práticas pedagógicas devido a conquistas físicas: construção 
de galpões e aquisição de materiais; e sociais: apoio da comunidade civil e 

4 Terminologia utilizada nos relatórios.
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da comunidade institucional - intercâmbio de conhecimentos com pessoas 
e instituições da área da educação especial. Nesse último aspecto, ficou 
evidenciado que a SPERJ articulou explicitamente um movimento de divul-
gação da conjuntura que envolve os ‘‘excepcionais’’, desde os seus desafios 
diários até a importância do engajamento de todos para além da instituição. 
Desta maneira, o maior conhecimento da causa possibilitou apoio financeiro 
para as instalações, bem como o apoio da comunidade, o que aumentou 
significativamente o número de inscritos na instituição.

Esse apoio pode ser evidenciado pelo aumento de recursos federais e 
estaduais destinados à SPERJ, os quais passaram de 530.000 cruzeiros, em 
1961, para 9.520.000 cruzeiros em 1965 (RELATÓRIO, 1965, p.1). Além dos 
incentivos públicos, a comunidade era responsável por grande parte dos 
bens doados à instituição.

A organização e aplicação das atividades registradas como ‘‘atividades 
psicopedagógicas’’ eram de responsabilidade do Instituto de Psicopedagogia, 
o qual já articulava as unidades pedagógicas, posteriormente chamadas de 
‘‘unidades de experiências’’, que eram baseadas inteiramente em um calen-
dário comemorativo5.

É importante frisar que as atividades que envolviam, ao mesmo tempo, 
as crianças registradas na SPERJ e as crianças da comunidade, tinham um 
viés majoritariamente técnicos, ou seja, envolviam ações manuais, como a 
carpintaria, a agricultura e a criação de animais. Essas condutas assinalam 
para uma compreensão de educação pelo e para o trabalho, interpretação 
já expressada anteriormente sobre as práticas da Sociedade Pestalozzi na 
década de 1930 (RAFANTE, 2007).

Esse processo pode ser evidenciado a partir da fundação do Clube 
Agrícola em 1966 (RELATÓRIO, 1967, p.6). Além disso, a partir de 1964 
começou o planejamento para a construção de um galpão de material agrí-
cola, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, em que o espaço 
serviria para a prática educacional para os internos da SPERJ, ajudaria na 
redução dos custos da instituição e se constituiu em um espaço para a 
Secretaria guardar materiais. Nesse ano, houve a aquisição de muitas ferra-
mentas para atividades agrícolas e carpintaria, além de livros técnicos.

5 Sobre essa organização das atividades escolares, Saviani (1997) enfatizou que as atividades 
desenvolvidas dentro do sistema escolar devem atender aos objetivos educacionais assegurados 
pela Legislação Federal e um currículo elaborado a partir de datas comemorativas não atende à 
essa prerrogativa



1011
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Uma outra amostra desse movimento é a substituição dos métodos à 
luz de George Rouma pôr ‘‘um padrão assistencial moderno e dinâmico nos 
moldes dos Centros de Treinamento diário norte americanos e europeus’’ 
(RELATÓRIO, 1967, p. 6). Desse modo, ficava clara a preocupação em refor-
mular o currículo, as rotinas de tratamento e outras ações desenvolvidas 
na SPERJ, para atualizá-las, tendo como molde, principalmente, a perspec-
tiva estadunidense de educação. Essa mudança fica evidenciada em 1966, 
quando as atividades passam a focar no desenvolvimento motor, na percep-
ção visual, na linguagem falada, na musicoterapia, no teatro, na recreação e 
na educação física, nos conhecimentos gerais, no ensino pré-vocacional e 
na terapia ocupacional.

Essa aproximação com os Estados Unidos ocorreu com a vinda de 
estadunidenses ao Brasil e com a visita do então diretor do Instituto de 
Psicopedagogia, Dr. Ayrton Seixas, ao centro médico de Johns Hopkins, em 
Baltimore, assim como à National Association for Retarded Children. Na 
ocasião, o principal objetivo das visitas foi a observação do currículo e das 
rotinas institucionais, visando atualizar a organização da SPERJ.

Em 1969, foi criado o Setor de Pedagogia, marco importante na con-
solidação dessa recente estrutura educacional. As práticas pedagógicas, 
passaram a ser organizada de maneira mais elaborada, contendo novos 
métodos (como os relacionados às unidades de experiência e alfabetiza-
ção). Para as crianças cujas especificidades eram consideradas impeditivas 
para as atividades de treinamento e educação, eram destinadas as tarefas 
relacionadas à ‘‘Atividade de Vida Diária’’ (AVD), cujo objetivo era ‘‘desenvol-
ver ou estabelecer hábitos e atitudes de ajustamento social, rotina pessoal e 
atividades domésticas’’ (RELATÓRIO, 1977, p.37).

A Terapia Pré-vocacional e a Terapia Agrícola faziam parte de um sis-
tema de unidades de ensino estabelecido pelo setor de pedagogia e estavam 
relacionadas diretamente à produção resultante das atividades desenvolvi-
das pelos alunos e a consequente venda do material fabricado, que servia 
para cobrir parte dos custos da própria SPERJ. Foram estabelecidas turmas 
específicas de diversas atividades, como, artesanato, cerâmica, carto-
nagem, carpintarias, flores, couro, cozinha, pintura, costura, psicicultura e 
cunicultura. O principal objetivo das turmas eram a ‘‘sondagem de aptidões 
e interesses de cada aluno’’.

Em relação à proposta pedagógica, as turmas de artesanato se apresen-
tavam como a ‘‘níveis ligeiramente superiores às de AVD’’, diferentemente 
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das turmas de cerâmica, que visavam ‘‘desenvolver a criatividade e as áreas 
senso-perceptivas’’ através da ‘‘manipulação e modelagem de barro’’; nas 
turmas de cartonagem, ‘‘através de atividades de recorte, colagem, dobra-
dura, confecção de envelopes, caixas etc. desenvolveu-se o controle motor, 
a percepção visual e a atenção’’ (RELATÓRIO, 1977, p.37); na turma de car-
pintaria, ‘‘objetivando-se treinamentos, tais como: lixar, serrar, pregar’’; como 
as turmas de flores, as quais ‘‘realizaram atividades de confecção, boleação, 
armação e ornamentação de flores’’; e as turmas do couro, cujas atividades 
principais eram a ‘‘pintura, recorte, marcação, vazamento e decoração em 
objetos de couro’’; atividades relacionadas à cozinha, pintura e costura era 
‘‘voltada exclusivamente para as meninas’’, pois visava ‘‘desenvolver hábitos 
e atitudes para o trabalho no lar’’. (RELATÓRIO DA DIRETORIA, 1977, p.37).

O escoamento da produção das crianças era responsabilidade do Centro 
de Habilitação Profissional, do qual faziam parte a loja de artesanato e um 
posto de serviços para automóveis, com bomba de gasolina, lavagem e 
lubrificação, projeto aprovado pela Petrobrás para atuação dos jovens em 
atendimento e egressos da SPERJ. Os produtos também eram vendidos em 
feiras, exposições e congressos. As atividades desenvolvidas no centro não 
serviam ‘‘só como terapia para as crianças do SPERJ, mas para absorver os 
egressos, dando-lhes acesso ao difícil mercado de trabalho’’ (RELATÓRIO, 
1973, p. 32).

A transformação da Escola Granja em Instituto de Pedagogia, em 1970, 
contribuiu ainda mais para a evolução deste processo, pois se constituiu 
um “Centro de Treinamento Diário que assiste cerca de 100 crianças, em 
regime de internato e semi-internato, além de mais de quinhentas sob trata-
mento médico-psico-pedagógico” (RELATÓRIO, 1970, p.1). Com a expansão 
do instituto, ele os relatórios passaram a descrever as atividades de cada 
turma, classificadas em turma dos treináveis de educação e educáveis de 
alfabetização.

Assim, ficou mais claro observar que a estimulação semanal, à qual as 
crianças eram apresentadas, possuíam atividades tanto de caráter mais 
técnico (escolaridade, classe de treinamento, atividades agrícolas), quanto 
de caráter mais humanístico (recreação livre e dirigida, facilitadas princi-
palmente pela educação física, atividades musicais). Além disso, o instituto 
possibilitou a utilização método André Rey, “criado para a reabilitação e 
reeducação de deficientes mentais. Contém exercícios psico-educativos e 
objetiva obter a comunicação, fundamentando-se em exercícios dirigidos à 
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motricidade, ao equilíbrio e à linguagem’’. (RELATÓRIO, 1986). No entanto, 
na década de 1970, as atividades relacionadas à terapia agrícola e à tera-
pia pré-vocacional ganharam mais força e espaço, bem como uma melhor 
organização, em relação aos outros setores. Os objetivos apresentados pelo 
relatório de 1972, indo ao encontro com a perspectiva de tais terapias, são 
apenas atividades com fim prático nelas mesmas:

Neste particular, voltou-se para a atitude da criança diante do tra-
balho e diante da vida, incentivando-a na conquista de valores 
que permitissem, respeitadas suas limitações, uma escolha, uma 
opção. Tal atitude deu à ocupação, além de sentido puramente 
reabilitador, uma abertura ampla, facilitando sua reintegração 
pela melhor integração no próprio ambiente do qual participa 
diretamente na escola e no lar (RELATÓRIO, 1972, p.14)

O Centro Experimental Helena Antipoff (CEHA) foi fundado em 1976 e 
ficou responsável pela concentração das atividades pedagógicas da institui-
ção desde a sua consolidação até se tornar a Escola Especial existente até 
hoje. O Centro recebeu reconhecimento através da Resolução n°1050, de 15 
de Fevereiro de 1985. Assim, sua função era ‘‘cuidar dos planejamentos e da 
execução das atividades de classe e extraclasse’’ (RELATÓRIO, 1985, p. 07).

No ano de sua criação (1976), os serviços prestados no CEHA eram: 
Fonoaudiologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Psiquiatria e Psicologia. 
Além disso, havia o atendimento em áreas diversificadas: oficinas pedagó-
gicas (carpintaria, embalagem, cerâmica, flores, couro e tecelagem); artes 
plásticas; atividades musicais; atividades físicas e recreativas; expres-
são corporal; ballet; teatro; atividades agrícolas; zoológico e jardinagem. É 
importante frisar que a criação do CEHA se sustentou em torno do objetivo 
da SPERJ ser uma instituição majoritariamente educacional.

O relatório de 1986 registra que o atendimento escolar é dividido nos 
seguintes níveis: educação precoce; jardim de infância; classes de ensino 
especial; atividades ocupacionais; atividades extra classe; ensino profissio-
nalizante e apoio técnico às atividades discentes.

Considerações finais

As práticas pedagógicas desenvolvidas pelas Sociedades Pestalozzi, 
seja a de Minas Gerais, nas décadas de 1930 e 1940, ou do Estado do Rio 
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de Janeiro, no período de 1965 a 1985, tinham como princípio educativo a 
educação pelo e para o trabalho. Num primeiro momento, esses princípios 
tinham a influência do processo de industrialização, que se estabeleceu no 
Brasil, principalmente, a partir da década de 1930, e exigiu uma mudança no 
processo formativo, com a crítica à pedagogia tradicional e as reformas do 
ensino sob os princípios da escola nova.

No contexto da Ditadura Civil Militar no Brasil, a teoria pedagógica tec-
nicista foi amplamente difundida, bem como se estabeleceram os Acordos 
MEC-USAID, fechados, no setor da educação, com o objetivo de alinhar o 
país ao desenvolvimento do capitalismo internacional, mantendo-o na 
sua posição periférica na geopolítica internacional. Esses dois aspectos 
desse contexto histórico tiveram um impacto na sistematização da prá-
tica pedagógica da SPERJ. A forte relação estabelecida entre organizações 
industriais e a instituição é uma manifestação desta conjuntura, o que se 
confirma quando o INPS, órgão do Ministério do Trabalho, a destacou como 
‘‘uma entidade que obteve os percentuais de eficiência máxima em todos os 
níveis’’ (RELATÓRIO, 1972, p.6).

No entanto, essa eficiência se referia ao setor industrial, que requeria 
a adaptação do “excepcional” ao setor produtivo, para que fosse o menos 
dependente possível da sociedade. Para tanto, a formação era focada no 
trabalho manual, excluindo a maioria do acesso aos conhecimentos esco-
lares, pois, pautando-se no resultado dos testes psicológicos, entendia-se 
que não tinham condições de aprender, o que inviabilizava as estratégias 
pedagógicas, focando o atendimento clínico e profissionalizante.
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O USO DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O 
ENSINO DA DISCIPLINA DE LINGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO MÉDIO

Wagner Vasconcelos Ribeiro1 | Professora Dra Alisandra Cavalcante2

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar os impactos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem utilizando jogos como recursos didáticos. 
Durante o ano de 2019, bolsistas PIBID desenvolveram atividades que tinham 
como aporte teórico o uso das metodologias ativas, para tal nos referencia-
mos em autores como Paulo Freire, Vygotsky e Alfredo Eurico Rodrigues 
Matta (2006) e suas reflexões acerca do conceito de sócio construtivismo. 
Destacamos três (3) atividades que foram chamadas de: “Jogo de Tabuleiro: 
Educanbrincando”, “Gincana da Bexiga” e o “Jogo de Perguntas e Respostas: 
Qual é a função de linguagem?”. Os temas geradores ficaram a cargo dos 
conteúdos propostos pela professora de Língua Portuguesa e Coordenadora 
do PIBID, Literatura do Século XIX, as funções de linguagem e os descritores 
da língua portuguesa. Os procedimentos metodológicos necessário à reali-
zação desse trabalho partem de uma abordagem quantitativa, objetivando 
analisar a assimilação do conteúdo proposto e a interação entre os sujeitos 
envolvidos. Os sujeitos da pesquisa são alunos de uma Escola de Ensino 
Médio, localizada no Maciço de Baturité. A escolha dessa Escola se deve 
ao fato de que os estudantes do curso de Letras do IFCE campus Baturité 
atuam como bolsistas do programa PIBID. A coleta de dados foi feita através 
de questionário, onde todos os alunos que participaram da atividade foram 
convidados a responder. Quanto aos primeiros resultados, destacamos uma 
reunião dos bolsistas PIBID com a professora coordenadora do projeto na 
Escola, para discutir as semelhanças e diferenças entre o conteúdo aplicado 
na sala de aula e o conteúdo aplicado na atividade com jogos, ouvimos os 

1 Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês do IFCE campus Baturté. 
 E- mail: vasconcelosrh@live.com.
2 Professor orientador: Professora Dra, PUC-SP. 
 E-mail: alisandra.cavalcante@ifce.edu.br
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pontos a melhorar, como contextualização das perguntas e o uso do livro 
didático como referência principal e de acordo com os dados analisados 
constatamos uma maior interação entre os sujeitos envolvidos e melhor 
assimilação do conteúdo. Pesquisas ainda estão em andamento, a fim de 
uma maior participação dos alunos visando à completa análise de um ciclo 
de atividades que durou um ano.
Palavras-Chave: Metodologias Ativas, PIBID, Jogos.
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Introdução

Vivemos em um mundo conectado, talvez estejamos no ápice da revo-
lução digital. Os estudiosos de um modo geral conseguem facilmente 
diferenciar os que nasceram entre meados dos anos 1990 e 2010 e 

são identificados como geração Z ou Centennial. Os centennials possuem 
características únicas comparadas às gerações que os antecederam e 
essas características foram pautadas em grande medida graças ao advento 
tecnológico e sua democratização. Portanto para entender o processo de 
aprendizagem dos nossos atores sociais, suas formas de ser e agir no 
mundo atual e o que os motiva, é preciso conhecer as características esta-
belecidas por sociólogos e que servem como base de apoio para entender 
e dialogar com essa geração. Segundo Siqueira (2012) os centennials con-
vivem com aparelhos tecnológicos desde a sua primeira infância e por isso 
são chamados de nativos digitais, são dinâmicos, inovadores, acumulam 
múltiplas tarefas, são imediatistas, críticos, e capaz de mudar de opinião 
diversas vezes. Um nativo digital é aquele que tem diversos aparelhos digi-
tais conectados a internet, tablets, smartphones, Tvs, entre outros, com isso 
suas possibilidades de entretenimento, de adquirir conhecimento, de formu-
lar pensamentos, de interagir com seus pares sociais, se tornam inúmeras e 
incalculáveis, impactando diretamente o tempo destinado a cada atividade, 
a preferência pelas series de Tvs ao invés de filmes longos é um exemplo 
disso, os vídeos disponíveis no youtube também refletem esse fenômeno, 
os vídeos mais assistidos não possuem mais do que 20 minutos de dura-
ção, os que chegam no máximo a 2 minutos são os mais assistidos nas 
redes sociais como Facebook e Instagram.

Ao destacarmos tais fenômenos dessa nova geração de alunos, enten-
demos que cabe a nós professores uma adaptação da metodologia utilizada 
para que o processo de aprendizagem do conteúdo escolar se torne uma 
extensão do seu modo de ser no mundo. Para nós não faz sentido manter 
as aulas apenas sob a tutela da metodologia expositiva, quando no mundo 
em que esse jovem vive a dinamização do conteúdo está a um clique, a ino-
vação está presente em todos os aparelhos por ele utilizados e a discussão 
sobre inúmeros assuntos é capaz de acontecer até mesmo sem conhecer a 
pessoa com que se discute.

Porém nossa proposta não é trabalhar apenas com o aparato tecno-
lógico, uma vez que reconhecemos e vivemos na prática a dificuldade de 
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adequar uma escola a era digital, nossa proposta é reconhecer as múltiplas 
formas de conexões com nossos atores sociais e desenvolver atividades 
capaz de estimulá-los a terem um melhor desenvolvimento do seu processo 
de aprendizagem, adquirindo assim as competências necessárias para um 
bom desenvolvimento escolar.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos necessários à realização deste tra-
balho partem de uma abordagem quantitativa na perspectiva da pesquisa 
participante, objetivando analisar o impacto do uso de jogos como recurso 
didático ao longo de um ano sob diferentes atividades propostas pelos bol-
sistas PIBID. A escolha sob uma abordagem quantitativa se justifica pelo 
fato desse tipo de estudo, segundo ser uma metodologia descritiva.

Os sujeitos dessa pesquisa são alunos de uma escola do maciço de batu-
rité, interior do Ceará. Escolha desta escola se deve ao fato de estudantes 
do curso de licenciatura em letras do IFCE campus Baturité atuarem como 
bolsistas do PIBID e nela desenvolvem atividades sobre a prática docente.

A coleta de dados foi feita através de questionário, onde todos os estu-
dantes que participaram das atividades foram convidados a responder.

Destacamos aqui, três jogos desenvolvidos pelos bolsistas PIBID 
e que foram aplicados durante o ano de 2019, nós o chamamos de 
“Educanbrincando” (Jogo de tabuleiro), “Qual é a Função da Linguagem?” e 
Gincana da Bexiga.

Educanbrincando
1. Elaborar e selecionar as questões que serão abordadas no jogo.
2. Confeccionar jogo de tabuleiro.
4. Estabelecer as regras do jogo:
4.1. Serão 20 casas que irão compor o tabuleiro, cada casa conterá uma 

pergunta (ex: escolas literárias, Naturalismo e Realismo).
4.2. O participante irá jogar o dado e responder a pergunta correspon-

dente, caso acerte avançará as casas referentes ao numero que estiver no 
dado.

4.3 Cada equipe terá 4 recursos a sua disposição, que serão:
• Ajuda da platéia.
• Dica dos professores.
• Troca de participante.
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• Bola de ferro, esse ultimo recurso impedirá que os participantes da 
outra equipe avancem, mesmo após terem acertado a pergunta. ( 
Essa carta deve ser usada pelo oponente para impedir que o adversá-
rio caso tenha acertado a pergunta, possa avançar)

4.4 O participante que chegar à vigésima casa terá que ir a sua equipe, 
onde será comunicado sobre do que se trata a ultima questão. (Sugestão 
caso o conteúdo seja literatura, a equipe deve criar um breve resumo sobre 
o período retratado, após a entrega do resumo vencem a competição.

5. Ao final o professor deve escolher as questões erradas ou considera-
das ambíguas ou difíceis para fazer uma breve exposição, assim tirando as 
dúvidas que surjam durante o jogo.

Qual é a função da linguagem?

A atividade consiste em cada integrantes do PIBID elaborar questões 
diversas sobre as funções da linguagem. Atividade sugerida para ser apli-
cada com um grupo.

Importante: Embora haja uma função que predomine, vários tipos de lin-
guagem podem estar presentes num mesmo texto.

A função da linguagem está presente em tudo, então os exercícios de 
identificação podem ser representados por uma leitura, uma atuação, um 
objeto, músicas.

1. Elaborar e selecionar as questões que serão abordadas no jogo. 
Cada equipe irá responder 9 questões. Deve conter na caixa um total de 27 
questões.

2. Colocar em uma caixa todas as questões e misturá-las.
3. Separar e dividir os alunos por grupos com a mesmo quantidade de 

integrantes.
4. Estabelecer as regras do jogo:
4.1 Cada grupo deve conter um tutor, este será um pibidiano.
4.2 Cada integrante irá pegar na caixa uma questão e dividir com seus 

colegas, eles irão responder a que função se refere a questão selecionada.
4.3 Cada equipe terá 10 segundos, cronometrado, para responder.
4.4 Cadeira do Nerd: A fim de incentivar a participação de todos, o aluno 

escolhido para sentar na cadeira do Nerd pela equipe adversária não poderá 
emitir som naquela rodada. Caso o faça a equipe perderá um ponto.
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5. Ao final o professor deve escolher as questões erradas ou considera-
das ambíguas ou difíceis para fazer uma breve exposição, assim tirando as 
dúvidas que surjam durante o jogo.

Gincana da Bexiga

Essa atividade foi desenvolvida para ser aplicada em conjunto com os 
Professores de Língua Portuguesa e Professores de Educação Física. E Foi 
desenvolvida para ser aplicada com o conteúdo do descritores da língua 
portuguesa.

1. Elaborar 50 questões de múltipla escolha com 5 alternativas.
2. Elaborar as questões de acordo com os descritores (01,02, 

21,22,23,06,17,03,12 E 13).
3. Formar ao menos 3 equipes.
4. Organizar a atividade na quadra de esportes.
5. São 5 etapas e cada membro da equipe deve passar por uma etapa.
5.1. Etapa Coragem: O candidato deve sentar e vendar-se e escolher entre 

cinco bexigas para encher até estourar, apenas uma contém a pergunta a 
ser respondida. Após responder o candidato deve retornar a sua posição ini-
cial e bater na mão do integrante que imediatamente deve realizar a próxima 
etapa. (Um participante)

5.2. Etapa Amizade: O integrante vai vendar-se e escolher entre cinco 
bexigas para encher e estourar na barriga do amigo escolhido, apenas uma 
bexiga contém a pergunta. Após responder o candidato deve retornar a sua 
posição inicial e bater na mão do integrante que imediatamente deve realizar 
a próxima etapa. (Dois participante)

5.3. Etapa Propósito: Vinte bexigas vão ser colocadas em um alvo, iden-
tificada pelo código correspondente do seu descritor. Após responder o 
candidato deve retornar a sua posição inicial e bater na mão do integrante 
que imediatamente deve realizar a próxima etapa. (Um participante)

5.4. Etapa Agilidade: O participante deve se posicionar a 20 metros da 
posição inicial. Deve correr até o membro de sua equipe que irá lhe entregar 
uma bexiga, correr a posição inicial e sentar-se na bexiga, repetir até encon-
trar a pergunta. Após responder o candidato deve retornar a sua posição 
inicial e bater na mão do integrante que imediatamente deve realizar a pró-
xima etapa. (Dois participante)
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5.5. Etapa Confiança: O participante será vendado e posto no centro da 
quadra. Jogam-se duas bexigas, com a ajuda da equipe deve pegar uma 
das bexigas e levar até o gol onde resposnderá a pergunta. Após responder 
o candidato deve retornar a sua posição inicial e bater na mão do integrante 
que imediatamente deve realizar a próxima etapa. (Um participante) Cada 
Equipe terá seu tempo cronometrado.

1° Menor tempo: 50 pontos
2° Menor tempo: 30 pontos
3° Menor tempo: 20 pontos
4° Menor tempo: 10 pontos
Cada resposta correta soma-se 20 pontos.

Desenvolvimento

A revisão da literatura, nesse material, são frutos das nossas reflexões 
de autores como, Vigotski (1982), Paulo Freire (1996) e Alfredo E. R. Matta 
(2006). É um estudo de autores que compreendem os jogos como um ins-
trumento eficaz, capaz de melhorar o processo de ensino-aprendizagem de 
professores e alunos.

Na história antiga há relatos que o ato de brincar era desenvolvido por 
toda a família e com diferentes finalidades. Desde o entretenimento até fins 
religiosos. Segundo Brougére (1998, apud Wittzorecki 2009, p.39), “O jogo 
possuía, na Antiga Roma, um aspecto religioso. [...] na Grécia Antiga os jogos 
eram realizados em formas de lutas, concursos, combates [...]”.

No século passado diversos autores renomados se debruçaram sobre a 
importância do uso da ludicidade como método de ensino, mas o que vimos 
foi um enorme esforço para por a ludicidade no campo do desenvolvimento 
infantil, excluindo quase que integralmente o uso de jogos como método 
lúdico para o desenvolvimento do homem em todas as idades. Mesmo nos 
estudos de Vygotski onde a predominância da primeira infância em seus 
estudos, é na sua teoria sócio-construtivista que reconhecemos elementos 
que compreendem a importância da interação entre docente e discente.

Segundo VYGOTSKI (1982, 1991ª,1991b, 1994, apud BOLZAN, 2002 p30.)

“Acreditava que a origem das formas superiores de compor-
tamento consciente poderiam ser encontradas nas relações 
sociais que o individuo tem no mundo, entendendo o individuo 
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como um agente ativo no processo de criação do seu ambiente e 
não apenas como um produto de seu meio. Acreditava ainda que, 
para avançar nesta direção, seria necessário romper o abismo 
existente entre as explicações cientificas e naturais.”

Quando Vygotski fala sobre a origem do comportamento consciente, em 
outras palavras ele diz que para se adquirir consciência de determinados 
comportamentos é preciso por em evidência as relações sociais e como 
elas se dão. Se compreendermos a interação entre professor e aluno como 
parte fundamental para o alcance satisfatório do processo de ensino-apren-
dizagem, a aula expositiva sem uma interação eficaz com o aluno se torna 
obsoleta. Se compreendermos o aluno como um agente ativo do seu meio, a 
metodologia do ensino aplicada pelo professor deve levar em consideração 
seus anseios, objetivos e a forma do aluno ser no mundo.

comum ouvirmos de alguns profissionais da educação coisas do tipo: Ah 
o aluno não quer aprender, ele é desinteressado, ele não quer nada com a 
vida entre outras frases que colocam o aluno como individuo sem interesse 
pela escola. Ao compararmos o professor com outras profissões, por exem-
plo o médico e o advogado, percebemos que embora alguns pensem de um 
forma distorcida a sua profissão, o discurso aceitável pela sociedade é dos 
direitos iguais independente do histórico do paciente ou cliente. Ou seja, um 
médico deve tratamento igualitário a um agente da lei tanto quanto a um 
fora da lei, um advogado deve defender um homem inocente ou culpado. 
Logo o professor que pensa de forma a diferenciar o aluno que quer estudar 
do aluno que não quer, nós entendemos que ele pensa a profissão de forma 
distorcida. O que pode fazê-lo sentir-se desmotivado, rejeitado pela turma, 
pressionado a dar resultados. Segundo FREIRE (1996, p21), “Ensinar não é 
transferir conhecimento, mas criar as possibilidade para a sua produção ou 
para sua construção”

Quando enquanto professores pensarmos, sob essa perspectiva, nossa 
metodologia inverte, uma vez que não mais nos sentimos pressionados 
a transferir nosso conhecimento teórico do conteúdo, mas nos sentimos 
motivados a construir uma ponte, um elo para alinhar o conteúdo necessá-
rio para a formação cidadã do aluno, aos seus anseios, objetivos e modo de 
ser no mundo. A escola passa a ser um reduto para a produção do conhe-
cimento e não sua transferência, o aluno consciente e responsável do seu 
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processo de aprendizagem tem agora a oportunidade de se apropriar da 
escola, do professor e dos materiais e equipamentos didáticos disponíveis.

Ainda sobre a centralidade do ensino no aluno, autores como ROGERS 
(1980) apud MATTA (2006) trazem dados conclusivos acerca do engaja-
mento dos sujeitos [...].

“Concordamos que uma aprendizagem centrada no sujeito levará 
o estudante a encarar a atividade da aprendizagem como sendo 
de seu interesse particular, a autenticidade do problema dado 
provoca auto-iniciativa, produz responsabilidade, e possibilita a 
auto-aprendizagem, autocritica e auto-avaliação.”

Resultados e discussões

A principal motivação para o desenvolvimento da intervenção realizada 
na Escola X,surgiu da preocupação dos bolsistas PIBID em preparar uma ati-
vidade interativa que permiti-se aos estudantes serem os protagonistas do 
seu processo de ensino-aprendizagem, além de dialogar com as Professoras 
meios que propusessem uma abordagem com maior dinamicidade.

Sabemos que é um grande desafio refletir sobre uma prática que inte-
gre os diversos fazeres educativos de uma forma que contemple todos os 
sujeitos do cotidiano da sala de aula. Mas, acreditamos que é possível criar 
novas e diferentes condições de aprendizagem e de ensino através do diá-
logo e da reciprocidade proporcionada por meio de desenvolvimento mútuo 
dos sujeitos relacionados e do compromisso em busca de uma transforma-
ção do “fazer” educação. A partir do questionário aplicado aos estudantes 
participantes da atividade e das análises do projeto desenvolvido na Escola, 
chegamos a algumas constatações referentes à utilização dos jogos e sua 
contribuição e impacto no processo de ensino-aprendizagem, assim como 
o envolvimento dos estudantes em uma atividade inovadora.

Abaixo segue uma foto ilustrativa dos resultados obtidos com as respec-
tivas respostas dos estudantes participantes da atividade.
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A partir do resultado deste questionário aplicado a todos os estudantes 
que participaram da referida atividade é possível constatar a contribuição 
do uso de atividades lúdicas no processo de ensino-aprendizagem, a orga-
nização da atividade só foi bem sucedida devido ao comprometimento dos 
estudantes, as perguntas em relação ao conteúdo foi discutida e respondida 
pelo grupo o que permitia uma troca de idéias e opiniões, além da contex-
tualização do conteúdo pelos bolsistas PIBID.

Tivemos um momento entre os bolsistas PIBID e a professora da Turma, 
para discutir de que forma o conteúdo passado na atividade pode se compa-
rar ao conteúdo aplicado em sala de aula. Ouvimos os pontos que precisam 
melhorar, como contextualizar melhor as perguntas, utilizar o livro didático 
da escola como referência principal.

A professora destacou a importância do ensino tradicional, que a utili-
zação dos jogos é um forte aliado, não um substituto do modelo de ensino, 
mas um recurso pedagógico que pode maximizar o processo de ensino-
-aprendizagem. Pode-se dizer que o sucesso da atividade se deve ao fato 
da atividade preparada se tratar de uma “aula de revisão”.

Considerações finais

Os bolsistas PIBID constataram que a utilização dos jogos podem auxi-
liá-los na preparação de uma aula onde todos os estudantes presentes 
possam participar efetivamente, dando opiniões, desenvolvendo sensores 
de reflexão, trabalhando em grupo e liderança e com isso melhorar inclusive 
o seu próprio rendimento e relacionamento com os demais integrantes do 
programa e também dos alunos.
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A IMPORTANCIA DAS DISCIPLINAS DO 3° PERIODO  
DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UVA PARA A 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO.

Francisco Ednaldo Eufrasio da Silva1

Resumo: Na sociedade em que vivemos onde o mercado de trabalho é bas-
tante competitivo e que exige cada vez mais do profissional, se faz necessário 
que cada profissional esteja bastante qualificado em sua área de atuação. 
Na área da educação não é diferente e o profissional deste ramo deve ter um 
currículo que valorize o que é realmente importante. Neste contexto as disci-
plinas da matriz curricular do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UVA evidenciam a realidade do aluno e enfoca bastante na 
questão do pedagogo em si. O 3° período deste curso tem como eixo temá-
tico a Educação, o Trabalho e a Afetividade e as disciplinas deste período 
são voltadas para a discussão deste eixo. Este trabalho vem em especial 
fazer uma análise da importância destas disciplinas que fazem parte deste 
eixo e de que forma estas disciplinas contribuem para se termos bons pro-
fissionais da Pedagogia. 
Palavras-Chaves: Profissional. Pedagogia. Disciplinas. Importância.

1 Pós Graduando do Curso de Educação Infantil, Anos Iniciais e Gestão Escolar da Faculdade União 
Brasileira de Formação - UNIBF. 

 E-mail: profissionaldoano1910@hotmail.com
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Introdução

O mercado de trabalho está cada vez mais exigindo dos seus profissio-
nais. Ter um currículo com uma boa formação sobre a área pretendida 
faz uma grande diferença. Entender o que realmente a profissão exige 

e requer da pessoa pode ser fundamental para o sucesso no ambiente 
laboral.

Para que o pedagogo exerça de forma satisfatória as suas funções é 
necessário que ele conheça o ambiente em que está pisando. Este trabalho 
vem mostrar como as disciplinas do 3° período do curso de pedagogia da 
UVA vêm a influenciar na formação de um pedagogo mais critico e preocu-
pado com a sociedade.

As disciplinas que fazem parte do 3° período do curso e também do 
Eixo Educação, Trabalho e Afetividade são: Educação, Estado e Politicas 
Públicas, Psicologia da Adolescência, Cultura Local e Educação, Educação e 
Afetividade, Educação e Trabalho e Estudos Orientados.

A intenção deste artigo é mostrar através de uma analise do que foi 
estudado em cada disciplina e fazendo uma relação da disciplina com o 
mercado de trabalho para poder assim mostrar que não são disciplinas em 
vão e que estas disciplinas são de fundamental importância para o estu-
dante de Pedagogia.

A importancia das disciplinas do 3° periodo do curso de 
Pedagogia da uva para a formação do pedagogo.

Psicologia da Adolescência.

A Adolescência é uma fase do desenvolvimento humano bastante con-
turbado e com frequentes conflitos emocionais e sociais. Estes conflitos são 
gerados exatamente por causa das dúvidas, indecisões, a busca e a con-
quista de sua identidade. Geralmente as brigas e confusões são geradas 
dentro de casa com os pais, porém a escola é um lugar que não está livre 
destas incongruências.

Portanto é de fundamental importância o pedagogo ter em seu currículo 
esta disciplina, como os adolescentes também fazem parte do ambiente de 
trabalho do pedagogo, ter uma noção do que se passa na cabeça deles vai 
fazer a diferença na hora de tentar reverter estes conflitos e manter a har-
monia na sala de aula.
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Saber lidar e compreender a vida do adolescente vai gerar mais segu-
rança para o profissional na área da educação na hora de enfrentar estes 
desafios. Entender o que o adolescente pensa ou porque eles agem assim 
numa visão psicológica fazem com que as relações professor-aluno fiquem 
mais harmoniosa e o processo de ensino-aprendizagem flua com mais 
tranquilidade. A Psicologia da Adolescência vem exatamente para contribuir 
com suas teorias no exercício da pratica pedagógica.

O professor ou pedagogo tem que entender que esta fase da vida humana 
não é só marcada pelas mudanças físicas, mas também por mudanças 
psicológicas e que confundem bastante a vida do adolescente por ele se 
encontrar em uma área que nem é a infância e nem da vida adulta. É um 
momento em que a pessoa está em busca de si mesmo e da sua identidade.

Assim, ao se pensar a problemática da adolescência não se toma 
qualquer questão social como referência. A falta de políticas para 
a juventude em nossa sociedade, a desqualificação e inadequa-
ção das atividades escolares para a cultura jovem, o sentimento 
de apropriação que os pais têm, em nossa sociedade, com rela-
ção aos filhos, as contradições vividas, a distância entre o mundo 
adulto e o mundo jovem, a impossibilidade de autonomia finan-
ceira dos jovens que ou não trabalham ou sustentam a família, 
nenhuma destas questões é tomada como elemento importante 
para compreender a forma como se apresenta a adolescência 
em nossa sociedade. (BOCK, 2004, p.38)

Tendo em vista o pensamento de Bock a adolescência é uma fase que 
para muitos inclusive os professores acham que é apenas compromisso 
dos pais e que a sociedade não tem nada a ver com isso. Por isso que a 
Psicologia da Adolescência é inserida no currículo do pedagogo para que 
os estudantes desta área possam entender que tem papel fundamental na 
vida destes adolescentes. Tanto o aluno contribui na sala de aula como o 
professor ajuda o aluno a se entender melhor e o ajuda na construção de 
sua identidade.

Educação, Estado e Políticas Públicas.

Quando se fala em políticas nos vem na mente algumas palavras como, 
por exemplo: corrupção, escândalos, roubos, desvio de verbas, páginas 
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policiais e etc... Geralmente associamos a política como algo ruim e da qual 
só fazemos parte dela no momento de votação.

Estudar Políticas Públicas bem como a função do Estado no curso de 
Pedagogia pode até parecer apenas uma contribuição pequena na forma-
ção do pedagogo, porém esta disciplina é uma das mais importantes do 
currículo do pedagogo. Pois através dela o estudante fica por dentro de um 
direito que é de todos e que é o ramo no qual ele está prestes a ingressar no 
mercado de trabalho que é a Educação.

É dever o educador entender as políticas públicas educacionais, pois 
contribuirá bastante no exercício da profissão. Entender como o Estado 
influencia na dinâmica das Políticas Públicas e qual o nosso papel como 
pedagogo e cidadão neste contexto se faz obrigatório para entendermos o 
que queremos construir na sociedade.

O intuito desta disciplina é fazer com que os futuros educadores tenham 
a consciência de sua participação crítica, da sua postura ética e reflexiva do 
seu papel na construção de políticas públicas educacionais.

Estudar as políticas públicas educacionais é buscar entender a relação 
do Estado e a Sociedade na luta por uma educação que seja de qualidade e 
para todos. Estudar e interver na construção de políticas públicas é acima de 
tudo assegurar os direitos de todos por uma educação que seja igualitária e 
menos excludente.

Com esta disciplina a intenção maior dela é instigar no aluno o senso 
crítico, para que assim possamos entender que somos participantes na 
construção de Politicas Publicas Educacionais que é a nossa área e que 
política é algo no qual não devemos deixar de lado. É de fundamental impor-
tância para o pedagogo entender o funcionamento do Estado e das políticas 
na área da educação.

Educação e Afetividade

A Afetividade ainda é um tema ainda muito discutido principalmente na 
área da educação. No Curso de pedagogia esta disciplina tentará instigar no 
aluno a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. 
Este processo não se dá sozinho é preciso de relações sociais que aconte-
cem entre o professor e o aluno e a partir dessas relações se faz necessário 
estudar a Afetividade na educação.
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Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1997), consta que 
uma educação de qualidade deve desenvolver as capacidades inter-re-
lacionais, cognitivas, afetivas, éticas e estéticas, visando a construção do 
cidadão em todos os seus direitos e deveres. A questão da emoção faz 
parte diretamente no trabalho do pedagogo. Se este não conseguir entender 
e diferenciar as emoções seu trabalho poderá não ter a produtividade que 
merece.

O pedagogo tem como clientes seres que precisam bastante de cuidado, 
de atenção, solidariedade e principalmente Amor que são as crianças. A dis-
ciplina Educação e Afetividade vêm para que o estudante esteja preparado 
para lidar com as situações em sala de aula que exija momentos de amor, 
afeto, carinho e outros sentimentos que não são tão bons como a angústia, 
a raiva, inquietudes e desconfiança.

O profissional na área da educação tem que está preparado para estas 
situações que envolvem momentos de impactos emocionais e entender 
que estas afetividades dentro do âmbito escolar são colaboradoras para o 
processo de ensino-aprendizado. Fernández (1991), diz que é no decorrer 
do desenvolvimento que os vínculos afetivos vão se ampliando na figura 
do professor e na importante relação de ensino e aprendizagem na época 
escolar.

na prática pedagógica e na relação aluno-professor que vemos a impor-
tância de se entender e compreender as relações sociais e as emoções no 
processo de ensino-aprendizagem. O pedagogo precisa ter conhecimentos 
e habilidades teóricos para perceber e interver nas situações de conflitos 
e crises emocionais sabendo que é através dele que estes conflitos serão 
amenizados trazendo assim benefícios para ambas as partes.

“As escolas deveriam entender mais de seres humanos e de amor 
do que de conteúdos e técnicas educativas. Elas têm contribuído 
em demasia para a construção de neuróticos por não entende-
rem de amor, de sonhos, de fantasias, de símbolos e de dores”. 
Cláudio Saltini (1997)

Cultura Local e Educação

O entendimento em relação ao conceito de cultura e a conexão que 
esta faz com a educação tem sido motivo de diversos debates. A própria 
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educação transformou a pedagogia enquanto campo de conhecimento e a 
escola enquanto instituição de ensino um grande palco para o entendimento 
do que venha a ser cultura.

Esta disciplina entra no eixo Educação, Afetividade e trabalho por diversos 
motivos, daí se faz a importância do acadêmico e futuro pedagogo entender 
como esta relação de trabalho e educação faz parte da cultura de um povo 
bem como a relação da afetividade com estes ramos.

Devido os meios de comunicação, a globalização, a modernização e os 
novos modelos de vida os alunos trazem consigo para a escola um leque 
de oportunidades culturais e sociais, como o preconceito e o não entendi-
mento de sua cultura e que muitas vezes vem incorporado de culturas que 
não sejam a sua fazendo com que eles desvalorizem a cultura local. E daí a 
escola e o pedagogo tem a missão de questionar e buscar entender os con-
ceitos modernos de cultura.

O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
exige que o currículo escolar do ensino básico deve levar em consideração 
as características locais e regionais da sociedade, da cultura, da econo-
mia dos educandos. Para tanto, o ensino de expressões artísticas regionais 
constitui um componente curricular obrigatório em todas as etapas da edu-
cação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 
E partir desta valorização pode-se até contribuir para a aquisição de renda 
por parte dos estudantes.

Ao mesmo tempo em que o pedagogo pode contribuir para que os alu-
nos tenham uma visão mais ampla da cultura local, ele faz com que suas 
aulas tenham mais produtividades, pois os alunos ao se verem e conhecer 
sua própria cultura ele dará mais valor a educação. Ensinar sobre cultura 
local é dá sentido a aprendizagem. Esta que não ficara apenas nos quatro 
cantos da sala de aula, o educando o levará para a sua vida cotidiana.

O pedagogo em sua prática pedagógica tentará desmitificar que a cul-
tura é algo para a elite e que os alunos não tem o direito a ela. Muitos alunos 
vêm para a sala de aula com este sentimento de que são excluídos no pro-
cesso cultural de sua cidade até mesmo a escola passa essa imagem para 
os alunos. O curso de pedagogia da UVA tem este disciplina para que os 
estudantes valorizem sua cultura e as divulguem. A UVA é um local que o 
choque de culturas é bastante intenso devido os estudantes serem de dife-
rentes cidades. E a educação e o profissional da pedagogia tem um papel de 
enorme importância na defesa, na promoção, na difusão de conhecimentos 
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das manifestações culturais principalmente as culturas populares e locais. 
O pedagogo tem o objetivo de não deixar que os alunos esqueçam-se de 
suas origens, da sua cultura, mas buscar juntos com eles uma afirmação 
sobre sua cultura local e promovê-las.

Educação e Trabalho

Existe muito no que falar da relação entre trabalho e educação. Os dois 
estão numa via de mão dupla e não podemos negar a importância deste no 
fazer pedagógico. Tendo em vista esta importância para a educação o curso 
de pedagogia trás esta disciplina com o intuito de despertar nos estudantes 
os questionamentos gerados por esta relação.

Já está impregnado nas mentes das pessoas que somente com a edu-
cação se pode ter um crescimento profissional, e os pais já matriculam 
seus filhos com esta intenção de que tenham um grande futuro profissio-
nal. Alguns pais não poupam esforços e dinheiro na hora de matricular seus 
filhos em uma boa escola.

Na realidade o que pude perceber com esta disciplina é que a educação 
e o trabalho devem trabalhar juntos para a diminuição das desigualdades 
sociais. Construir uma educação de qualidade e preocupada com a socie-
dade é ter em vista este papel da escola na redução destas desigualdades.

A relação educação e trabalho ainda é um campo de estudo muito deli-
cado, pois para alguns estudiosos o trabalho pode ser um processo de 
alienação no qual o capitalismo tenta incorporar na escola como instituição 
de educação formal. Outros acreditam esta relação como fonte de um pro-
cesso de principio educativo, humanizador e de formação humana.

Um dos estudos principais do pedagogo é a questão de estimular nos 
alunos suas competências e habilidades, estes dois conceitos vem exata-
mente do mercado de trabalho que cada vez está mais competitivo e que 
exige do trabalhador cada vez mais competências e conhecimento na exe-
cução das atividades.

As diversas mudanças no mercado de trabalho principalmente devido 
as novas tecnologias tem causado bastante exigência para o trabalhador. 
Essas transformações na visão do sociólogo argentino Juan Carlos Tedesco 
(2002), passam a exigir um profissional com um perfil por um lado poliva-
lente e com capacidade para resolver problemas e, por outro, adaptado 
às tecnologias, criativo e capaz de dominar a comunicação. Acreditamos 
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que isto não difere, evidentemente, das exigências feitas para o perfil dos 
professores no exercício da docência, nas reformas educativas. Ou seja, o 
pedagogo tem que entender o seu papel diante desta relação da educação 
com o trabalho.

O pedagogo tem que ter a consciência de que uma educação voltada 
para o trabalho é de fundamental importância para a redução das desigual-
dades, mas, ao mesmo

tempo tem que criar metodologias para que esta não seja a única função 
da educação. Antes de preparar o aluno para o mercado de trabalho o pro-
fessor deve orientá-lo para enfrentar os problemas da vida em geral.

Estudos Orientados II

Muitas pessoas não entendem muito bem qual o objetivo desta disci-
plina porem, ela como o próprio nome já vem a dizer é um estudo de forma 
que os alunos possam ser orientados a produzir sobre aquilo que eles estão 
estudando nas demais disciplinas. É mais que uma revisão das disciplinas é 
uma tentativa de compreender cada disciplina que muitas vezes não conse-
guimos fazer isto na própria disciplina.

No curso de Pedagogia da UVA esta disciplina tem como intuito maior 
fazer com que o aluno compreenda como as disciplinas do 3° período tem 
conexão com o Eixo Temático que é a Educação, Trabalho e afetividade. 
Esta disciplina tem um caráter interdisciplinar por fazer esta conexão com 
as várias disciplinas do semestre.

Esta disciplina pode ser até útil também para o pedagogo na sala de 
aula, pois o pedagogo pode utilizar do objetivo e a metodologia dos Estudos 
Orientados para fazer uma sistematização dos conteúdos repassados por 
ele para os alunos.

Os Estudos Orientados no âmbito educacional têm vida o aprimoramento 
do processo ensino-aprendizagem. O aluno passa adquirir momentos de 
organização e técnicas de estudos para uma melhor aprendizagem e sanar 
as dificuldades das disciplinas do período.

Conclusão

Com este trabalho pude demostrar que as disciplinas do 3° período 
do curso de Pedagogia da UVA não são disciplinas em vão. Elas estão 
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conectadas por um eixo e são de fundamental importância para o fazer 
pedagógico.

O estudante e futuro pedagogo não pode desprezar estas disciplinas, 
pois serão através das teorias da sala de aula que ele vai poder se apoderar 
deste conhecimento para utilizá-lo na prática docente.

O pedagogo tem que entender que os desafios da profissão são vários 
e que ele tem que ter no mínimo um embasamento teórico para poder 
enfrentar com mais convicção e clareza estes desafios. Seja na escola ou 
nos espaços não-escolares vão haver grandes desafios e problemas para 
o pedagogo e que muita das vezes ele vai precisar usar da afetividade, da 
educação para que o seu trabalho seja mais produtivo.

As disciplinas do 3° período faz parte da prática pedagógica e o estudante 
tem que valorizar e buscar um maior conhecimento sobre as disciplinas, 
pois serão muito utilizadas em sala de aula. O estudante de Pedagogia se 
realmente dá o verdadeiro sentido e valor ao seu estudo enquanto acadê-
mico ele pode ter a certeza que será um grande Pedagogo.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA MODALIDADE A 
DISTÂNCIA: DO PROJETO DE CRIAÇÃO NO CEFET-CE 

AO PROJETO DE ATUALIZAÇÃO NO IFCE1

Flávia de Carvalho Ferreira2 | Antônio Germano Magalhães Junior3

Resumo: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE) foi criado em 1909 sob a denominação de Escola de Aprendizes 
Artífices e desde então passou por consecutivas transformações a nível de 
instituição e a nível de processos formativos. A instituição sob a denomina-
ção de Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE) iniciou 
a Formação de Professores na Modalidade a Distância em 2007, ofertando o 
curso de Licenciatura em Matemática. Esta formação foi o objeto de estudo 
da dissertação de mestrado, da qual o conteúdo deste artigo é parte inte-
grante. Este texto objetiva evidenciar as principais mudanças ocorridas 
entre o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de criação da Licenciatura em 
Matemática na Modalidade a Distância, formatado em 2006, na instituição 
CEFET-CE e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de atualização do mesmo 
curso, datado de 2012, no IFCE, realizando-se, portanto, um estudo compa-
rativo. A metodologia da pesquisa empreendeu-se em conformidade com 
uma abordagem qualitativa, empregamos o estudo de caso como estratégia 
metodológica e realizamos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa docu-
mental. O resultado do estudo comparativo expressou que a quantidade 

1 O conteúdo deste artigo é parte integrante da dissertação de mestrado intitulada “Políticas Públi-
cas de Formação de Professores na Modalidade a Distância no IFCE: do Projetado ao Realizado” do 
Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará – 
UECE, tendo Flávia de Carvalho Ferreira como autora e o professor Dr. Antônio Germano Magalhães 
Junior como orientador.

2 Mestra pelo Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas do Centro de 
Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

 E-mail: flavia.carvalho@ifce.edu.br.
3 Professor orientador, Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Professor da 

Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
 E-mail: germano.junior@uece.br.
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de municípios atendidos foi ampliada, foi investido em infraestrutura e 
formação de equipe multidisciplinar, houve mudança no sistema de ges-
tão, ocorreu substituição do ambiente virtual de aprendizagem, o suporte 
e acompanhamento Técnico-Pedagógico também mudou o seu gerencia-
mento e no que se refere aos aspectos legais verificou-se um incremento no 
número de documentos. Constatou-se, portanto, mudanças consideráveis 
entre o projeto inicial e o projeto de atualização.
Palavras-chave: CEFET-CE, Educação a distância, Formação de professo-
res, IFCE, Licenciatura em Matemática.
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Introdução

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) foi 
criado em 1909 sob a denominação de Escola de Aprendizes Artífices e 
desde então passou por consecutivas transformações a nível de insti-

tuição e a nível de processos formativos. Da mesma forma como a entidade 
mudou no decorrer do tempo, também a sociedade mudou, principalmente 
em decorrência dos avanços tecnológicos e a Educação a Distância (EaD) 
demonstrou progressiva evolução no contexto educacional brasileiro.

A instituição IFCE, ainda com a denominação de Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE)4, em 2007, criou a Diretoria 
de Educação a Distância (DEaD)5, e iniciou a Formação de Professores na 
Modalidade a Distância ofertando o curso de Licenciatura em Matemática.

A Formação mencionada foi o objeto de estudo da dissertação de 
mestrado intitulada “Políticas Públicas de Formação de Professores na 
Modalidade a Distância no IFCE: do Projetado ao Realizado” do Mestrado 
Profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual 
do Ceará – UECE, da qual o conteúdo deste artigo é parte integrante, que 
teve como autora a mesma deste artigo e teve como orientador o professor 
Dr. Antônio Germano Magalhães Junior.

Este artigo tem como objetivo evidenciar as principais mudanças ocorri-
das a partir do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de criação da Licenciatura 
em Matemática na Modalidade a Distância, formatado em 2006, na instituição 
CEFET-CE e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de atualização do mesmo 
curso, datado de 2012, no IFCE, realizando-se um estudo comparativo.

A metodologia da pesquisa empreendeu-se em conformidade com uma 
abordagem qualitativa. Empregamos o estudo de caso como estratégia 
metodológica e realizamos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.

Apresentamos um estudo sobre o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de 
criação da Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distância, expondo 
seus pontos mais relevantes e em seguida apresentamos o resultado do 

4 O Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (CEFET-CE) tornou-se Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), através da Lei nº 11.892/2008, que instituiu a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).

5 Fonte: Ministério da Educação /IFCE. Disponível em: https://ifce.edu.br/ead/menu/o-campus. 
Acesso em 05/01/2017.
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estudo comparativo entre o Projeto de Atualização e o Projeto de Criação. 
Constatamos que ocorreram mudanças consideráveis no que tange aos 
dois documentos estudados, evidenciando a busca pela melhoria da forma-
ção, assim como a ampliação da oferta.

Metodologia

A metodologia da pesquisa empreendeu-se em conformidade com uma 
abordagem qualitativa. Empregamos o estudo de caso como estratégia 
metodológica. Sobre os estudos de caso, André (1984), nos diz que estes 
procuram retratar a realidade de forma completa e profunda, pretendendo 
expor a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação, 
focando-a como um todo, mas sem deixar de enfatizar os detalhes, as cir-
cunstâncias específicas que favorecem uma maior apreensão do todo.

Realizamos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Em confor-
midade com Marconi e Lakatos (2010, p. 157) “a característica da pesquisa 
documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos 
escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Já 
a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, de acordo com Marconi 
e Lakatos (2010), contempla toda a bibliografia já publicada em relação ao 
tema de estudo e seu objetivo é realizar o contato do pesquisador com tudo 
o que foi escrito ou dito sobre o assunto pesquisado.

O projeto de criação da Licenciatura em Matemática na modalidade a 
distância no CEFET-CE

Em 2006 foi criado o curso Superior de Licenciatura em Matemática na 
modalidade a distância no CEFET-CE, na Unidade de Ensino Descentralizada 
(UnED) de Juazeiro do Norte. Sobre a unidade citada, Santos (2017) nos relata 
que o Centro Tecnológico cearense passou a contar com duas Unidades 
de Ensino Descentralizadas (UnEDs), a partir de fevereiro de 1999, uma na 
Cidade do Cedro, e outra na cidade de Juazeiro do Norte.

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do curso citado, salienta que sua 
proposição constitui “oportunidade para a formação e qualificação de pro-
fessores no município de Mauriti, que localiza-se na Região do Cariri, no sul 
do estado do Ceará” (CEFET-CE, 2006, p. 08), e explicita que esta se trata de 
uma região carente e distante dos centros formadores, informando ainda que 
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a unidade executora será o Centro de Pesquisa e Qualificação Profissional 
(CPQT).

O texto do projeto ressalta a importância da educação presencial, como 
“fórmula pedagógica universal no campo da educação e formação em geral” 
(CEFET-CE, 2006, p. 08), contudo alerta que, com a apropriação das tecnolo-
gias de informação e comunicação essa realidade é impulsionada a mudar, 
principalmente no que se refere à formação superior. O PPC (CEFET-CE, 
2006, p. 18) afirma que:

Conforme análise geral dos dados do Censo Escolar 2000 existe 
uma demanda reprimida de uma população de professores em 
relação ao Ensino Fundamental, Médio e Superior em relação 
à totalidade dos estados brasileiros e em relação ao total de 
matrículas.

O CEFET-CE apto a expandir o acesso a processos formativos pela moda-
lidade a distância deve assegurar a concepção, produção, difusão, gestão e 
avaliação de projetos e programas de EaD sob a responsabilidade de uma 
equipe multidisciplinar representando as diferentes áreas do conhecimento 
provenientes dos diversos setores e cursos da instituição que constitui 
o Núcleo de Tecnologia Educacionais e Educação a Distância (NTEAD), 
apoiada pela REDENET – Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica 
(CEFET-CE, 2006).

No PPC em estudo consta ainda que, dada a especificidade do curso e 
em virtude do seu modelo pedagógico, pretende-se utilizar diferentes mídias 
combinadas:

Internet, impresso, videoconferência, CD Rom, telefone e fax, 
visando alcançar o ponto de equilíbrio entre o conteúdo e a 
atividade experimental; e entre o indivíduo e a aprendizagem 
colaborativa de forma a diminuir a distância espaço-temporal e 
aumentar a presença no curso (CEFET-CE, 2006, p. 09).

A instituição vem empenhando esforços no sentido de “consolidar-se 
como centro de excelência em EaD levando educação onde ela for neces-
sária” (CEFET-CE, 2006, p. 09). O documento ainda complementa que o 
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CEFET-CE ao adotar a educação a distância como modalidade e prática 
regular de ensino considera que (CEFET-CE, 2006):

[...] o potencial pedagógico das tecnologias de informação e 
comunicação pressupõe duas ações predominantes: melho-
rar a qualidade do ensino e promover educação a distância. Na 
primeira, enriquecendo as aulas e proporcionando aos alunos e 
professores o acesso a um vasto repertório de recursos, infor-
mações e dados, mediante o uso de computadores e Internet. 
Na segunda, com base em tecnologias com menor ou maior 
grau de interatividade e interação (do impresso à videoconferên-
cia), implementando a modalidade de educação a distância, que 
favorece a formação e a promoção da troca de conhecimento e 
trabalho colaborativo, em qualquer tempo e em qualquer lugar do 
mundo, através da Internet (idem, p. 54).

O Curso Superior de Licenciatura em Matemática, conforme CEFET-CE 
(2006), foi escolhido para ser o piloto dessa experiência tendo em vista 
uma demanda geral de formação de professores na área de Matemática na 
região do Cariri.

De acordo com CEFET-CE (2006), o curso citado terá sua operaciona-
lização centralizada na sede de Juazeiro do Norte, sob a responsabilidade 
da Gerência de Ensino e da coordenação do curso de matemática apoiados 
pela equipe do NTEAD, e estabelece:

O Núcleo de Tecnologias Educacionais e Educação a Distância 
– NTEAD do CEFET-CE proporcionará o apoio e estrutura tec-
nopedagógica adequada para facilitar a circulação dinâmica do 
material, as interações instituição-professor-aluno-conteúdo, 
as avaliações, a capacitação dos atores envolvidos nas práticas 
e metodologias de EAD (professores, coordenadores, tutores, 
estudantes), ou seja, todo o apoio tecnopedagógico exigido nas 
práticas de EAD para assegurar a qualidade do processo ensino-
-aprendizagem (CEFET-CE, 2006).

O PPC em estudo, sobre a interação com o estudante, estabelece que 
para se ter um sistema de ensino a distância, funcionando eficazmente, este 
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deve ser adaptado ao aluno, da melhor forma, objetivando motivar os estu-
dantes e satisfazê-los em termos de conteúdo e estilos de aprendizagem. 
Salienta ainda que a interatividade e a interação são os aspectos fundamen-
tais para garantir a qualidade e eficácia do processo formativo a distância 
mantendo o estudante participante ativo no processo.

No que se refere à interação presencial, o PPC prevê dois encontros por 
semestre, um no início e um no final, e uma sessão de videoconferência por 
disciplina. Sobre a interação a distância define que seja feita pelos materiais 
didáticos e com a mediação de recursos síncronos assíncronos “telefone, 
fax, e-mail, chats, fóruns de discussão e videoconferência” (CEFET-CE, 2006, 
p. 59).

Sobre a tutoria, peça de fundamental importância no processo de apren-
dizagem a distância, e mediador principal entre o estudante e o conteúdo, o 
documento em estudo designa que os tutores serão escolhidos através de 
processo seletivo, devendo ter conhecimento de ferramentas de informática, 
participar de curso de capacitação e ter disponibilidade de tempo para a fun-
ção, incluindo a possibilidade de deslocamento para os polos presenciais. 
Sobre esta capacitação o PPC (CEFET-CE, 2006, p. 60) estipula que:

A formação do tutor terá suas bases na formação do professor 
de ensino presencial, porém com especificidades relacionadas 
com: questões sócio-afetivas, estratégias de contato e de inte-
ração com os alunos, mediação pedagógica à distância, Novas 
Tecnologias de Comunicação e Informação, e prática tutorial.

Quanto aos materiais didáticos para dar o bom andamento ao curso, 
enquanto mediação no processo de ensino e aprendizagem, o PPC elenca: 
o material impresso, o material didático interativo no formato CD Rom, o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA (Teleduc6) e a videoconferência. O 
documento adiciona ainda que o CEFET-CE manterá uma linha de telefone 
e fax para que os participantes do curso possam esclarecer suas dúvidas, 
bem como prestar assistência ao tutor local.

A política de suporte e acompanhamento Técnico-Pedagógico do curso 
ficou sob a responsabilidade do NTEAD. Conforme CEFET-CE (2006), a 

6 Sobre o ambiente virtual de aprendizagem, o CEFET-CE utilizava três ambientes de aprendizagem, 
o Proinfo, o Teleduc e o Moodle e realizava estudos buscando o desenvolvimento de plataforma 
própria. Para o curso em estudo, optou-se pelo Teleduc (CEFET-CE, 2006). 
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equipe do NTEAD é formada por professores e pesquisadores de diferentes 
áreas do conhecimento, bolsistas de iniciação científica e pessoal de suporte 
técnico de videoconferência e de rede e manutenção do equipamento que 
são realizados pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DITI) e deverá 
ser ampliada em virtude do atendimento ao curso superior na modalidade a 
distância.

O PPC estabelece que a composição de membros para o projeto é: 
Coordenador de Curso, Professores, Tutor a distância, Tutores presenciais, 
monitores e Coordenador do Polo de apoio presencial. Sobre a equipe de 
suporte técnico-pedagógico do NTEAD e colaboradores o PPC afirma que:

A equipe assumirá diversas atividades de suporte e apoio ao 
desenvolvimento do curso tais como: apoio pedagógico e 
tecnológico no que se refere à capacitação dos envolvidos, orien-
tação no planejamento didático das disciplinas, elaboração do 
conteúdo e do design instrucional, assessoria pedagógica na 
produção de materiais de multimídia, promoção de encontros 
de estudo, pesquisa, discussão e avaliação dos resultados de 
atividades realizadas, assessoria na operacionalização didática 
e tecnológica do uso das ferramentas da plataforma de EAD e 
videoconferência, entre outros (CEFET-CE, 2006, p. 69).

E acrescenta ainda, sobre a capacitação desta equipe:

Para efeito desse projeto todos receberão capacitação tecno-
lógica e pedagógica que garanta a interação desejável entre 
professor–aluno–conteúdo bem como no domínio das ferra-
mentas utilizadas (AVA e videoconferência) para tirar o maior 
proveito pedagógico delas (CEFET-CE, 2006, p. 69).

Sobre a infraestrutura para a Educação a Distância na UnED de Juazeiro 
do Norte, o PPC declara (CEFET-CE, 2006) que o NTEAD conta com uma sala 
de coordenação pra atividades de planejamento e administrativas. Para ati-
vidades de produção e execução de projetos são utilizados outros ambientes 
como sala de aula equipada com multimídia, sala de videoconferência, mul-
timeios, suporte técnico e de redes, laboratórios de ensino e de pesquisa 
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para produção multimídia, além da infraestrutura do laboratório Multimeios 
da UFC/FACED7 no qual o grupo desenvolve projetos em parceria.

O documento em estudo nos esclarece que o polo de apoio presencial 
constitui uma referência física para o estudante em relação à instituição em 
que está vinculado, sendo um espaço de atividades presenciais e encontros 
regulares com tutores e colegas, criando uma identidade com a instituição. 
Para o projeto em estudo, (CEFET-CE, 2006), planejou-se o aproveitamento 
da infraestrutura predial e tecnológica já estabelecida no Município de 
Mauriti, que possui uma ilha digital, sala de informática, laboratórios, biblio-
teca, sendo necessário apenas a adequação às necessidades do curso.

A gestão do polo de apoio presencial deve envolver a administração muni-
cipal e o CEFET-CE com o devido aval da Secretaria da Ciência, Tecnologia 
e Educação Superior do Estado do Ceará (SECITECE) formalizado através 
de convênio, além de membros da comunidade local. A gestão acadêmica 
e administrativa é realizada pelo coordenador do polo e tutores presenciais 
(escolhidos via processo seletivo) coordenados pelo CEFET-CE que é res-
ponsável pela capacitação e acompanhamento dos trabalhos realizados 
pelo coordenador e tutores do polo (CEFET-CE, 2006).

A infraestrutura necessária para o suporte administrativo, técnico e peda-
gógico do polo de apoio presencial deve atender as necessidades do curso 
Superior de Licenciatura em Matemática, assim cada polo deve constar de:

1 sala de recepção e secretaria acadêmica;- 1 sala de tutoria ou 
estudos;- 1 sala de aula convencional equipada com kit multi-
mídia;- 1 sala de videoconferência com capacidade para 50 
pessoas;- 1 biblioteca contendo os títulos indicados para o curso 
e complementares;- 1 laboratório de informática com 15 compu-
tadores com conexão à internet e equipados com kit multimídia 
(CEFET-CE, 2006).

O projeto ressalta que com esta infraestrutura poderá se promover além 
deste, outros cursos em diferentes áreas e níveis, possibilitando o atendi-
mento à região e às políticas nacionais de democratização da Educação e 
inclusão digital.

7 Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará.
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No que se refere aos aspectos legais, o PPC (CEFET-CE, 2006) se pauta 
na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no Decreto nº 5.622 de 19 de 
dezembro de 2005, no Decreto nº 3.462 de 17 de maio de 2000, na Resolução 
CP/CNE nº 01 de 30 de setembro de 1999, no Decreto nº 3.276 de 06 de 
dezembro de 1999 e na Resolução CNE/CP nº 01 de 18 de fevereiro de 2002.

Examinamos neste tópico, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da 
Licenciatura em Matemática na Modalidade à Distância, datado de 2006 do 
CEFET-CE, que adotamos como marco referencial, haja vista, que se trata do 
documento que originou o curso em investigação. Desta feita, enunciamos 
os quesitos mais significativos, com o propósito de caracterizar e por con-
sequência melhor compreender a Formação, ora em estudo.

O resultado do estudo comparativo entre o projeto de atualização e o 
projeto de criação

Em 2012, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) Superior de Licenciatura 
em Matemática na Modalidade a Distância, foi atualizado. Na ocasião a ins-
tituição não é mais CEFET-CE, denomina-se agora IFCE.

Tomando por base o PPC de 2006, projeto de criação do curso, expla-
nado anteriormente, observamos que muito do projeto inicial foi mantido, 
contudo, abordaremos na sequência, as principais mudanças.

A antes denominada Unidade de Ensino Descentralizada (UnED) de 
Juazeiro do Norte do CEFET-CE, no documento atual intitula-se campus de 
Juazeiro do Norte do IFCE.

O PPC anterior previa a qualificação de professores no município de 
Mauriti, neste PPC atualizado, se estende para os municípios de “Limoeiro 
do Norte, Meruoca, Ubajara, Quixeramobim, Tauá, Itapipoca, Campos Sales, 
São Gonçalo do Amarante, Orós, Jaguaribe, Camocim, Itapipoca e demais 
cidades que se localizam no interior do Ceará” (IFCE, 2012, p. 06), portanto, 
ampliaram-se seus horizontes.

A responsabilidade antes atribuída ao NTEAD, apoiado pela REDENET, 
no então CEFET-CE, no que se refere à expansão do acesso a processos 
formativos pela modalidade a distância, passou a ser responsabilidade da 
Diretoria de Educação a Distância (DEaD), continuando a ser apoiada pela 
REDENET.

A partir da criação da DEaD foi investido em infraestrutura e formação de 
equipe multidisciplinar, bem como, foi elaborada uma sistêmica de gestão 
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baseada em literatura existente, que mais se adaptasse para atendimento à 
modalidade a Distância (IFCE, 2012).

Quanto aos materiais didáticos, fazendo um comparativo com o PPC de 
2006, percebemos que continua o material impresso, o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem – AVA (apenas mudou do ambiente Teleduc para o ambiente 
Moodle8) e a videoconferência permanece, tendo sido incluída a webconfe-
rência. Foi excluído o material didático interativo no formato CD Rom, do rol 
dos materiais didáticos e também foi excluída a disponibilidade do aparelho 
de fax para atendimento aos estudantes e tutor.

Contudo, tendo como objetivo esclarecer pontos dos conteúdos, dar 
suporte ao ensino e aprendizagem, realizar seminários, debates e outras ati-
vidades acadêmicas, o IFCE possui uma sala de videoconferência equipada e 
operante interligada e estruturada aos polos atendidos pelas coordenações 
dos Núcleos dos campi de Juazeiro e Fortaleza na qual se pode promover 
encontros dos alunos com o professor para diversos momentos didáticos, 
e ainda mantém linha telefônica disponível aos participantes do curso, ao 
tutor local e demais atores do processo em EaD, quando necessário (IFCE, 
2012).

O suporte e acompanhamento Técnico-Pedagógico do curso que antes 
era responsabilidade do NTEAD, agora é gerenciado pela DEaD. A equipe 
multidisciplinar da DEaD é formada por professores, pesquisadores e técni-
cos de diferentes áreas de conhecimento que buscam de maneira articulada 
e contextualizada atender as especificidades pertinentes para o andamento 
do curso. Esta equipe compreende: coordenador do curso, coordenador de 
tutoria, professores conteudistas, professores formadores, tutores a dis-
tância e tutores presenciais. E a equipe técnica é composta por Designer 
Institucional (DI), revisor linguístico e de conteúdo, gerente WEB, diagrama-
dores impressos e WEB, suportes de redes, administrador Moodle, entre 
outros profissionais (IFCE, 2012). O mesmo documento ressalta:

8 O ambiente Moodle, plataforma de EAD utilizada nos cursos da UAB/IFCE permite realizar um pro-
cesso de gestão democrático e participativo, controle e avaliação do processo de ensino e apren-
dizagem. O Moodle oferece um conjunto de ferramentas computacionais que permitem a criação 
e o gerenciamento de cursos à distância, potencializando processos de interação, colaboração e 
cooperação e reunindo, numa única plataforma, possibilidades de acesso online ao conteúdo de 
cursos (IFCE, 2012, p. 32).
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[...] para o desenvolvimento da produção do conteúdo os pro-
fessores Conteudistas das disciplinas ofertadas no curso de 
Licenciatura em Matemática da UAB/ IFCE passam por uma 
capacitação técnico-pedagógica. Essa capacitação é ofertada 
pela DEAD, com carga horária de 60h. Durante a capacitação o 
professor Conteudista já inicia o processo de produção (IFCE, 
2012, p. 64).

O documento em estudo salienta que os Docentes e Tutores assumirão 
diversas atividades, tais como: oferecer suporte e apoio pedagógico e tec-
nológico em relação à orientação quanto aos conteúdos, ao planejamento 
didático das disciplinas, ao design institucional, à assessoria pedagógica na 
produção de materiais de multimídia, à promoção de encontro de estudos, 
às pesquisas, às discussões e avaliações dos resultados das atividades 
desenvolvidas, dentre outras atividades. E complementa:

Para o acompanhamento didático-pedagógico das disciplinas 
ofertadas no decorrer dos semestres do curso dispostas no AVA, 
surge a necessidade da capacitação de professores formadores 
e tutores, que também recebem uma capacitação técnico-peda-
gógica, com carga horária de 80h (IFCE, 2012).

No que se refere à infraestrutura para a EaD, as instalações do NTEAD do 
IFCE do campus Juazeiro do Norte, obtiveram uma melhoria (fazendo-se o 
comparativo entre as informações contidas no PPC de 2006 para o PPC de 
2012), contando com:

Uma sala de coordenação para atividades administrativas e de 
planejamento; - Uma sala de coordenação para: tutoria e curso 
de Licenciatura em Matemática; - Uma sala de coordenação para 
atividades administrativas e de planejamento para os cursos 
Técnicos de Edificações e Informática ofertados na modalidade 
semipresencial via e-TEC Brasil; - Um laboratório de informática 
exclusivo para ações de tutoria nos projetos de EAD;- Uma sala 
de videoconferência; - Uma sala para a coordenação técnica para: 
ilha de edição - produção e execução de vídeo-aulas; suporte 
técnico e de redes; laboratórios de ensino e de pesquisa para 
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produção multimídia; Além das instalações exclusivas do NTEAD, 
contamos ainda com a infraestrutura compartilhada Institucional 
em relação: a sala de acompanhamento de controle acadêmico; 
laboratórios de informáticas e salas de aula (IFCE, 2012).

Sobre o polo de apoio presencial, o documento em pesquisa nos informa 
que este constitui o espaço de atividades presenciais e encontros regula-
res com professores tutores e com alunos, criando-se uma identidade local 
com a instituição integrando os atores envolvidos no processo.

A manutenção deste polo de apoio presencial fica a cargo da Prefeitura 
Municipal e/ou Governo do Estado do Ceará onde o curso é ofertado. Estes 
deverão ser responsáveis por criar, organizar e manter o polo de apoio 
presencial; prestar apoio financeiro à IES para implementação do curso; 
acompanhar as atividades realizadas no polo; e Selecionar o Coordenador 
do polo (atendendo aos critérios necessários para a investidura na função 
estabelecidos pela IES) (IFCE, 2012).

O documento anterior, PPC de 2006, estabelecia o que deveria constar 
na estrutura de cada polo. O documento atual, PPC de 2012, tem a seguinte 
redação:

O ambiente físico disponibilizado no polo geralmente oferece: 
biblioteca, salas de aulas, sala de tutoria, secretária, sala de 
videoconferência ou webconferência, sala de coordenação e 
laboratório de informática com conexão em Internet viabilizando 
assim, a participação dos alunos nos trabalhos durante todo o 
curso [...] (IFCE, 2012).

Assim, fazendo-se um comparativo entre os dois documentos em estudo, 
percebe-se que o PPC de 2006 fazia uma exigência, em relação à infraes-
trutura do polo de apoio presencial, enquanto que no PPC de 2012 não fica 
explícita esta exigência.

No que se refere aos aspectos legais, além dos documentos elenca-
dos no item anterior, referente ao PPC de 2006, o PPC atual acrescenta os 
princípios que norteiam e identificam a Instituição proponente e seu com-
promisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões na qual se 
insere, bem como, os fundamentos legais contidos no Decreto nº 6.303 de 
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12 de dezembro de 2007, na Portaria Normativa nº40 de 12 de dezembro de 
2007 (IFCE, 2012).

O projeto de curso em investigação foi aprovado pelo Conselho Diretor 
através da portaria nº 111/GDG de 21 de março de 2007, possibilitando fun-
cionar com a primeira turma, iniciando no segundo semestre letivo de 2007 
(IFCE, 2012). Outras bases legais9 foram utilizadas para a construção do 
PPC em estudo, segundo IFCE (2012).

O documento ressalta que além do embasamento legal citado, foram 
consideradas na elaboração do projeto, as sugestões e críticas dadas pelo 
corpo discente e docente, visando à melhoria da qualidade do curso em 
questão.

Considerações finais

Evidenciamos a partir do estudo comparativo que existiram mudanças 
consideráveis entre o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Licenciatura 
em Matemática na Modalidade a Distância no CEFET-CE, de 2006 e o Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) de atualização do mesmo curso, formatado em 
2012.

9 PARECER CNE/CES nº 1.302, de 6 de novembro de 2001 Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura; RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 
1, de 18 de Fevereiro de 2002 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Pro-
fessores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação plena; RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro 
de 2002 Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior; Lei nº 10436, de 24 de abril de 
2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências; RESOLUÇÃO 
CNE/CES nº 3, de 18 de fevereiro de 2003 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Matemática; PARECER CNE/CES nº 67, de 11 de março de 2003 Dispõe sobre o 
Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação; Decreto nº 
5626, de 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a Lei nº10436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei 10098, de 19 de dezembro de 2000; 
PARECER CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006 Dispõe sobre procedimentos a serem ad-
otados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências; RESOLUÇÃO CNE/CES nº3, de 2 
de julho de 2007 Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora/aula, 
e dá outras providências; RESOLUÇÃO n° 033, de 02 de setembro de 2010, Aprovação do Regula-
mento da Organização Didática (ROD), pelo Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE; LEI nº 9.795, de 27 de abril de 1999 em seus artigos 9º, 10 
e 11. Decreto nº 4281, de 25 de junho de 2002 em seu art. 5º e 6º sobre Educação Ambiental no 
ensino Superior; PARECER CNE/CP 003/2004 e Resolução CNE/CP nº 1 de 17 de junho de 2004 
que versa sobre relações étnico-raciais em seu art. 1º; PARECER CNE/CP nº 8/2012 e Resolução 
CNE/CP nº1, de 30 de maio de 2012 em seu art. 7º e 12º sobre Educação em Direitos Humanos.
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Assim como a instituição mudou de CEFET-CE para IFCE, a antes deno-
minada UnED de Juazeiro do Norte do CEFET-CE, atualmente intitula-se 
campus de Juazeiro do Norte do IFCE. A previsão de qualificação de profes-
sores ampliou-se, passando de 01 (um) para 12 (doze) municípios atendidos 
no interior do Ceará. Foi investido em infraestrutura e formação de equipe 
multidisciplinar. Foi elaborada uma sistêmica de gestão baseada em lite-
ratura existente, que mais se adaptasse para atendimento à modalidade 
a Distância. Ocorreu a substituição do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
– AVA (do ambiente Teleduc para o ambiente Moodle). O suporte e acom-
panhamento Técnico-Pedagógico do curso antes responsabilidade do 
NTEAD, passou a ser gerenciado pela DEaD. Do rol dos materiais didáticos, 
foi excluído o material didático interativo no formato CD Rom. Também foi 
excluída a disponibilidade do aparelho de fax para atendimento aos estu-
dantes e tutor. No que se refere aos aspectos legais houve incremento no 
número de documentos. 

Constatamos que ocorreram mudanças consideráveis no que tange 
aos dois documentos estudados, evidenciando alteração a nível de gestão 
da formação, busca pela melhoria da qualidade da formação e infraestru-
tura disponível, assim como a ampliação dos municípios para a oferta da 
Licenciatura em Matemática na modalidade a distância,
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ARCABOUÇO LEGAL INSTITUCIONAL: FORMAÇÃO 
DOCENTE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA NO IFCE1

Flávia de Carvalho Ferreira2 | Antônio Germano Magalhães Junior3

Resumo: A Formação de Professores na modalidade a distância foi implan-
tada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 
há mais de uma década, e desde então vem, ofertando o curso de Licenciatura 
em Matemática. A referida Formação foi perscrutada na dissertação de 
mestrado, da qual o conteúdo deste artigo é parte integrante. Objetiva este 
artigo evidenciar o arcabouço legal institucional que norteia a Educação a 
Distância (EaD) no IFCE, para tanto nos aprofundamos nos documentos da 
instituição: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Regulamento 
de Organização Didática (ROD) e o Projeto Político Institucional (PPI). A 
metodologia da pesquisa realizou-se segundo uma abordagem qualitativa, 
utilizamos como estratégia metodológica o estudo de caso e procedemos 
a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Concluímos a partir dos 
documentos estudados que a instituição tem se esforçado para fortalecer e 
expandir a Educação a Distância, ofertar de cursos de graduação na modali-
dade a distância (desde que, atendida a legislação vigente) e planejar ações 
que visam: efetivar políticas de EaD, melhorar a qualidade dos cursos e da 
infraestrutura, expandir do número de vagas com a permanência e êxito dos 

1 O conteúdo deste artigo é parte integrante da dissertação de mestrado intitulada “Políticas Públi-
cas de Formação de Professores na Modalidade a Distância no IFCE: do Projetado ao Realizado” do 
Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará – 
UECE, tendo Flávia de Carvalho Ferreira como autora e o professor Dr. Antônio Germano Magalhães 
Junior como orientador.

2 Mestra pelo Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Políticas Públicas do Centro de 
Estudos Sociais Aplicados da Universidade Estadual do Ceará – UECE. 

 E-mail: flavia.carvalho@ifce.edu.br.
3 Professor orientador, Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Professor da 

Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
 E-mail: germano.junior@uece.br.
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estudantes e promover a capacitação dos profissionais envolvidos. Os docu-
mentos ressaltam ainda que a Diretoria de Educação a Distância (DEaD) foi 
criada no IFCE, com a missão de explorar o potencial didático-pedagógico 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), visando proporcio-
nar a democratização do saber.
Palavras-chave: Arcabouço legal, Educação a Distância, Formação Docente, 
IFCE, Políticas Públicas.
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Introdução

A Formação de Professores na modalidade a distância foi implantada 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 
há mais de uma década, e desde então vem, ofertando o curso de 

Licenciatura em Matemática.
A referida Formação foi perscrutada na dissertação de mestrado inti-

tulada “Políticas Públicas de Formação de Professores na Modalidade a 
Distância no IFCE: do Projetado ao Realizado” do Mestrado Profissional 
em Planejamento e Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará – 
UECE, que teve como autora a mesma deste artigo e teve como orientador o 
professor Dr. Antônio Germano Magalhães Junior. O conteúdo deste artigo é 
parte integrante da dissertação mencionada.

Este artigo objetiva evidenciar as normativas e documentos legais ins-
titucionais que norteiam a EaD no IFCE. Para tanto empreendemos uma 
pesquisa investigativa, na qual nos aprofundamos nos documentos da ins-
tituição: Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Regulamento de 
Organização Didática (ROD) e o Projeto Político Institucional (PPI). Na con-
tinuidade do texto apresentamos cada documento citado relacionado à EaD 
na instituição.

A metodologia da pesquisa, realizou-se segundo uma abordagem 
qualitativa. Utilizamos como estratégia metodológica o estudo de caso. 
Procedemos a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica.

Concluímos a partir dos documentos estudados que a instituição tem 
se esforçado para fortalecer e expandir a Educação a Distância. A partir 
dos PDIs abordados, observa-se o planejamento de ações que visam efe-
tivar políticas de EaD, melhoria da qualidade dos cursos e da infraestrutura, 
expansão do número de vagas com a permanência e êxito dos estudantes 
e promoção da capacitação dos profissionais envolvidos. No que se refere 
ao ROD do IFCE, este estabelece que os cursos de graduação poderão ser 
ofertados na modalidade a distância, desde que, seja atendida a legislação 
vigente. As duas versões do PPI estudadas, sobre a EaD, ressaltam que esta 
pode representar, para muitas pessoas uma alternativa real de formação e 
enunciam ainda que a DEaD foi criada no IFCE, com a missão de explorar o 
potencial didático-pedagógico das TICs, visando proporcionar a democrati-
zação do saber.
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Metodologia

A metodologia da pesquisa, realizou-se segundo uma abordagem quali-
tativa. Fazer esta pesquisa é refletir e interpretar as informações expressas 
em campo estudado. Para tal, utilizamos como estratégia metodológica o 
estudo de caso. Sobre os estudos de caso, André (1984) relata que estes 
procuram retratar a realidade de forma completa e profunda, pretendendo 
expor a multiplicidade de dimensões presentes numa dada situação.

Procedemos a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. De acordo 
com Marconi e Lakatos (2010, p. 157) “a característica da pesquisa docu-
mental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos 
ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias”. Corroborando 
com o mencionado, Severino (2007) afirma que, no caso da pesquisa docu-
mental, o pesquisador faz sua investigação e análise a partir dos conteúdos 
dos textos que

ainda são matéria-prima. Já a pesquisa bibliográfica, segundo Marconi 
e Lakatos (2010), contempla toda a bibliografia já publicada em relação ao 
tema estudado e seu objetivo é colocar o pesquisador em contato com tudo 
o que foi escrito, dito ou filmado sobre o assunto em foco.

Arcabouço legal institucional que norteia a EAD no IFCE

Empreendemos uma pesquisa investigativa, na qual nos aprofundamos 
nos documentos da instituição que norteiam a EaD no IFCE e assim che-
gamos aos documentos mais significativos. Os documentos são: Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) em suas três versões (2005-2009, 
2009-2013 e 2014-2018) que contemplam o período de estudo do objeto 
pesquisado; o Regulamento de Organização Didática (ROD); e as duas publi-
cações do Projeto Político Institucional (PPI), o inicial datado de 2015 e o 
vigente datado de 2018, que teve sua nomenclatura mudada para Projeto 
Político-Pedagógico Institucional (PPPI).

Resultados e discussão

Apresentamos como resultados, os achados a partir dos documentos 
mencionados no que se relaciona a Educação a Distância na instituição 
IFCE, expomos a seguir o que representa cada documento mencionado..
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O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) representa uma ferra-
menta de gestão que define uma agenda estratégica para um período de 
cinco anos. Sendo assim, o PDI é um documento que orienta a filosofia de 
trabalho do IFCE e estabelece as principais diretrizes para os eixos do ensino, 
pesquisa, extensão e gestão.4

O Regulamento de Organização Didática (ROD)5 é o documento do IFCE, 
que tem por finalidade reger os processos didáticos e pedagógicos dos cur-
sos desenvolvidos na instituição.

O Projeto Político Institucional (PPI) evidencia o planejamento pedagó-
gico do IFCE, com vista ao estabelecimento de metas seguras para a sua 
atuação educacional (IFCE, 2015c).

No decorrer do texto abordamos em detalhes cada um destes docu-
mentos em sua relação com a EaD no IFCE. Os documentos citados estão 
disponíveis no sítio oficial da instituição

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Vejamos primeiramente o PDI em suas três versões (2005-2009, 2009-
2013 e 2014-2018), explanando suas metas, objetivos e iniciativas previstas 
para cada período, no que se relaciona à EaD. Os PDIs6 referentes aos três 
períodos citados, são suficientes ao interesse da pesquisa, pois contem-
plam o intervalo de tempo investigado no estudo (2007 a 2018).

Conforme o PDI 2005-20097 para atendimento às demandas do Ensino, 
no que tange à Educação a Distância (EaD), no CEFET-CE, encontramos as 
seguintes intenções, conforme disposto no próximo quadro (Quadro 19).

4 Disponível em: https://ifce.edu.br/proap/pdi/menu/o-que-e-pdi. Acesso em 10/12/2018.
5 Disponível em: https://ifce.edu.br/espaco-estudante/regulamento-de-ordem-didatica/arquiv-

os/2018-11-26-rod-revisao-aprovada-consup-13jun2016.pdf. Acesso em 10/12/2018.
6 Disponível em: https://ifce.edu.br/instituto/documentos-institucionais/plano-de-desenvolvimen-

to-institucional. Acesso em 10/12/2018.
7 Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2005-2009 CEFET-CE. Disponível em: https://ifce.

edu.br/instituto/documentos-institucionais/plano-de-desenvolvimento-institucional. Acesso em 
10/12/2018.
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Quadro 19 – Demandas do Ensino relativas à Educação a Distância no CEFET-CE – PDI 
2005-2009

Objetivos
Estratégicos Ações Específicas Metas

Físicas Prazos

Implementar políticas 
de Ensino à Distância 
(EaD) que permitam 
sua utilização como 

ferramenta para 
atender as demandas 

da sociedade

Implementação de cursos de especialização utilizando 
tecnologias de EaD 01 Curso Até

dez/2008
Realização de intercâmbios como organismos 
internacionais utilizando a tecnologia de vídeo conferência

02
Instituições

Até
dez/2007

Criação de uma rede de comunicação entre os CEFETs para 
difusão tecnológica utilizando a tecnologia de EaD

20
CEFETs

Até
dez/2007

Fonte: PDI 2005-2009.

O documento apresenta inserido nos Objetivos Estratégicos para Gestão 
Institucional, os “Objetivos Estratégicos do Ensino”, que apresenta dentre 
outros objetivos: “[...] Implementar políticas de Ensino à Distância (EaD) que 
permitam sua utilização como ferramenta para atender as demandas da 
sociedade” e “Melhorar a infra-estrutura do parque gráfico e de multimeios” 
(CEFET-CE, 2005, p. 22). O PDI 2005-2009 aponta que a infraestrutura da 
Unidade de Ensino de Juazeiro do Norte conta com 08 (oito) salas de aula 
teóricas, 20 (vinte) laboratórios e 01 (um) auditório.

Apresentamos no quadro seguinte (Quadro 20), o que estabelece o docu-
mento no que se refere à infraestrutura, para atendimento das demandas do 
Ensino.

Quadro 20 – Demandas do Ensino relativas à Infraestrutura no CEFET-CE – PDI 
2005-2009

Objetivos 
Estratégicos Ações Específicas Metas Físicas Prazos

Melhorar a infra-es-
trutura do parque 
gráfico e de multimei-
os

Ampliação da área gráfica. 100 m2. Até dez/2008

Aquisição de equipamentos gráficos. 06 equipamentos. Até dez/2007
Adequação dos ambientes com equipamentos
multimídia. 20 equipamentos. Até dez/2008

Fonte: PDI 2005-2009.

Na Subseção V, “Da Diretoria de Tecnologia da Informação”, determina-
se em seu Art. 39 que “São competências da Diretoria de Tecnologia da 
Informação: [...] VI Promover a infra-estrutura necessária para o desen-
volvimento do ensino a distância” e define em seu Art. 40 “São atribuições 
do titular da Diretoria de Tecnologia da Informação: [...] IV Acompanhar o 
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gerenciamento dos recursos das redes de computadores, no que concerne 
à infra-estrutura de acesso e aos aplicativos que se utilizam desta rede” 
(idem, p. 87).

Conforme o PDI 2009-2013 verificamos intenções relacionadas à 
Educação a Distância, no que se refere às demandas do ensino, em diver-
sos campi, todavia, pelo interesse da nossa pesquisa, evidenciamos no 
quadro abaixo (Quadro 21) apenas o estabelecido pelo campus Juazeiro do 
Norte, por se tratar da unidade que acomoda a Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Matemática na Modalidade a Distancia no IFCE.

Quadro 21 – Demandas do Ensino relativas à Educação a Distância no campus Juazeiro 
do Norte – PDI 2009-2013

Objetivos /
Ações Estratégicas Ações Específicas Metas

Físicas Prazos

Adotar políticas de 
ensino a distância 

(EaD)

Implementação de cursos de Especialização, utilizando 
tecnologias de EaD. 02 cursos Até 2013

Realização de intercâmbios com organismos nacionais e 
internacionais, utilizando a tecnologia de videoconferência

02
intercâmbios Até 2011

Criação de uma rede de comunicação e divulgação 
tecnológica entre os campi, utilizando a tecnologia de 
EaD.

01 rede de
comunicação Até 2011

Aquisição de kits multimídia para os cursos ofertados no 
campus (DVD, computador, multimídia, som). 15 kits Até 2011

Fonte: PDI 2009-2013.

Expomos ainda no quadro na sequência (Quadro 22) o que enuncia o 
documento, sobre aspectos que guardam relação com a infraestrutura para 
Educação a Distância, no campus Juazeiro do Norte do IFCE.

Quadro 22 – Demandas da Gestão do campus de Juazeiro do Norte que guardam relação 
com a Infraestrutura para Educação a Distância – PDI 2009-2013

Objetivos / Ações Estratégicas Ações Específicas Metas Físicas Prazos
Promover a modernização dos 
laboratórios, salas acadêmi-
cas, ambientes administrati-
vos e acesso aos portadores 
de necessidades especiais

Realização de reforma do auditório. 01 reforma. Até 2010

Realização de reforma nas lousas. 20 lousas. Até 2011

Atualização dos laboratórios de
informática existentes no campus.

05
laboratórios. Até 2013

Ampliar a área física do cam-
pus

Construção da Biblioteca que contemple ambien-
tes para estudo individual, em grupo, realização 
do processo técnico do acervo, acomodação ade-
quada do acervo, atendimento e reunião.

01 biblioteca
com 800 m2. Até 2011

Construção de novas salas de aula. 20 salas. Até 2013

Fonte: PDI 2009-2013.
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O PDI 2014-20188 apresenta uma estrutura diferente se comparado aos dois 
anteriores. O documento ressalta que a metodologia que orientou o seu processo 
de elaboração buscou criar mecanismos para incentivar a participação dos prin-
cipais atores que compõem a instituição (docentes, técnicos administrativos e 
alunos) na definição das metas a serem alcançadas para o período de 2014/2018. 
E assim, os objetivos e metas, estabelecidos em conjunto com a comunidade 
interna, estão classificados em 04 (quatro) perspectivas: Aluno; Processos Internos; 
Aprendizagem e Crescimento; e Responsabilidade Orçamentária e Financeira. 
Apresentamos nos próximos quadros (Quadro 23, Quadro 24 e Quadro 25) o que foi 
mencionado no documento, no que tange à Educação a Distância.

Quadro 23 – Demandas sob a Perspectiva do Aluno, relativas à Educação a Distância no 
IFCE – PDI 2014-2018

Sob a Perspectiva do Aluno (item 1.5.2.1. do documento)
Objetivo: Fortalecer os cursos ofertados no IFCE (AL_01)
Descrição: Promover a melhoria da qualidade dos cursos ofertados em todos os campi com processos inova-
dores de ensino-aprendizagem

Indicador de Resultado Nº 02: Reconhecimento dos 
cursos de EaD / Responsável: Diretoria de Ensino a Dis-
tância / Meta: Reconhecer 03 cursos / Iniciativas Estra-
tégicas: 1. Consolidar os projetos em consonância com 
a legislação interna e externa; 2. Cadastro no e-MEC e 
processo de acompanhamento interno; 3. Proceder aos 
tramites da comissão de avaliação.

Indicador de Resultado Nº 03: Recredenciamento da 
modalidade EaD / Responsável: Diretoria de Ensino a 
Distância / Meta: Recredenciar o ensino a distância 
do IFCE até 2015 / Iniciativas Estratégicas: 1. Solici-
tar recredenciamento; 2. Juntar, conferir e consolidar 
documentação conforme exigência da legislação; 3. 
Acompanhar o processo de avaliação com a comissão 
de avaliadores.

Objetivo: Ampliar a oferta de vagas em cursos presenciais com base na lei de criação dos Institutos em todas as 
modalidades e níveis no IFCE (AL_02)
Descrição: Ampliar os cursos, as turmas e as vagas, respeitando a oferta de 50% de vagas para ensino técnico, 
prioritariamente na forma integrada, 20% para as licenciaturas e 30% para cursos de bacharelados e tecnológi-
cos, respeitando as particularidades de cada região
Indicador de Resultado Nº 04: Total de Vagas ofertadas em EaD / Responsável: Diretoria de Ensino a Distância. 
Meta: Ofertar um total de 13.103 vagas. / Iniciativas Estratégicas: 1. Aprovar nas instâncias superiores 02 proje-
tos de cursos técnicos; 2. Aprovar 02 cursos superiores; 3. Aprovar 02 especializações.
Objetivo: Reduzir as taxas de evasão e retenção de alunos (AL_03)
Descrição: Aumentar o índice de permanência e êxito dos alunos através de fortalecimento e reestruturação do 
planejamento, acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas.
Indicador de Resultado Nº 03: Índice de Evasão Escolar em EaD / Responsável: Diretoria de Ensino a Distância / 
Meta: Reduzir o nível de evasão para 30% / Iniciativas Estratégicas: 1. Melhorar a interatividade coordenação do 
curso/conteúdo/tutor/aluno; 2. Melhorar a interatividade nos materiais didáticos; 3. Diversificar os formatos, as 
mídias, o acesso e a mobilidade dos conteúdos.

Fonte: Elaborado pela autora.

8 Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 IFCE. Disponível em: https://ifce.edu.
br/instituto/documentos-institucionais/plano-de-desenvolvimento-institucional. Acesso em 
10/12/2018.
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Quadro 24 – Demandas sob a Perspectiva dos Processos Internos, relativas à Educação a 
Distância no IFCE – PDI 2014-2018

Sob a Perspectiva dos Processos Internos (item 1.5.2.2. do documento)

Objetivo: Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais (PI_05)
Descrição: Promover o uso integrado e interativo de diversas mídias no processo de construção do conhecimen-
to, democratizando o acesso à informação.
Indicador de Resultado Nº 04: Disciplinas atendidas pela Portaria 4.059/2004 / Responsável: Diretoria de Ensino 
a Distância / Meta: 115 disciplinas / Iniciativas Estratégicas: 1. Capacitar professores conteudistas, formadores e 
tutores; 2. Produzir material didático digital em diferentes mídias; 3. Implantar e gerir as disciplinas na Plataforma 
de EAD.

Fonte: Elaborado pela autora.

Quadro 25 – Demandas sob a Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento, relativas à 
Educação a Distância no IFCE – PDI 2014-2018

Sob a Perspectiva da Aprendizagem e Crescimento (item 1.5.2.3. do documento)

Objetivo: Capacitar os servidores em cursos de pós-graduação (AC_04)
Descrição: Criar oportunidades de pós-graduação para possibilitar maior valorização dos servidores na ins-
tituição.
Indicador de Resultado Nº 01: Quantidade de qualificações para Técnicos Administrativos em nível de Espe-
cialização / Responsável: Diretoria de Ensino a Distância / Meta: 370 qualificações / Iniciativas 
Estratégicas: 1. Estimular os técnicos administrativos com graduação a cursarem especialização. 
2. Ofertar cursos de especialização EAD para os técnicos administrativos. 

Fonte: Elaborado pela autora.

Regulamento de Organização Didática (ROD)

É conveniente destacar que a EaD no IFCE também é contemplada pelo 
Regulamento

de Organização Didática (ROD)9, documento que rege os processos 
didáticos e pedagógicos na instituição. Sobre os cursos de graduação na 
modalidade a distância, o documento define:

Art. 16. Os cursos de graduação poderão ser ofertados na moda-
lidade a distância, desde que, assim como no ensino presencial, 
seja atendida a legislação vigente, asseguradas todas as condi-
ções necessárias ao seu funcionamento e ainda que estejam em 

9 Disponível em: https://ifce.edu.br/espaco-estudante/regulamento-de-ordem-didatica/arquiv-
os/2018-11-26-rod-revisao-aprovada-consup-13jun2016.pdf. Acesso em 10/12/2018.
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acordo com editais específicos previstos pelos programas ofer-
tados nessa modalidade de ensino. § 1º Os cursos a distância 
devem ser ofertados em articulação com os polos de apoio pre-
sencial ou Núcleo de Educação a Distância do campus (NEAD) e 
projetados com no mínimo a mesma carga horária definida para 
os respectivos cursos na modalidade presencial. § 2º Nos cursos 
a distância, as provas, defesa de trabalhos, prática em laborató-
rio, quando for o caso, ocorrerão obrigatoriamente em momentos 
presenciais, realizados no campus do IFCE que oferece o curso, 
nos polos de apoio presencial ou NEADs, devidamente credencia-
dos. 3º Os PPCs dos cursos ofertados a distância deverão prever 
o percentual de aulas presenciais, bem como as atividades pre-
vistas para os momentos presenciais, além de apresentar a carga 
horária destinada às atividades práticas e às de natureza teórica 
(IFCE, 2015a, p. 12).

Constatamos diante do exposto no Art. 16 do ROD que o documento res-
salta a consonância com a legislação vigente para a oferta de cursos na 
modalidade a distância, coaduna com a obrigatoriedade das atividades ava-
liativas serem realizadas em momentos presenciais e que os PPCs devem 
estabelecer o percentual de aulas presenciais.

Os alunos de Educação a Distância do IFCE têm aulas através do ambiente 
virtual moodle10, onde interagem com os professores, tutores e outros alu-
nos, além de participarem de aulas presenciais nos polos de apoio. Ao final 
do curso, estes alunos recebem diplomas e certificados que gozam das 
mesmas prerrogativas legais dos cursos presenciais.11 Conforme estabelece 
o ROD (IFCE, 2015a, p. 61) “Art. 224. No IFCE, a educação a distância (EAD) 
oferta cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e cursos de 
níveis superior e técnico, com a mesma validade dos cursos presenciais”.

Em seu Título VII, destinado a Educação a Distância, estabelece sobre 
a organização didática da EaD (ROD, 2015a): a avaliação da aprendizagem, 
a recuperação da aprendizagem, a segunda chamada, a sistemática de 

10 O moodle é um ambiente virtual de aprendizagem gratuito utilizado no mundo inteiro. No IFCE, to-
dos os cursos da modalidade de educação a distância dos campi – tanto os regulares como os de 
extensão – adotam essa plataforma. Disponível em: https://ifce.edu.br/noticias/moodle-ja-pode-
ser-acessado-por-aparelho-movel. Acesso em 03/02/2019.

11 Disponível em: https://ifce.edu.br/ead/menu/o-campus. Acesso em 20/01/2019.
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avaliação, o ensino superior, o aproveitamento de componentes curriculares, 
o trancamento de matrícula, a transferência e a obrigatoriedade de cadastro 
no ambiente virtual de ensino e aprendizagem.

Projeto Político Institucional (PPI)

Vejamos agora o Projeto Político Institucional (PPI) relacionado à EaD. O 
primeiro PPI foi publicado em 2015 e a versão atual em 2018, mudando seu 
título para Projeto Político-

Pedagógico Institucional (PPPI). O PPI do IFCE, datado de 2015, evidencia 
que o planejamento pedagógico se constitui de uma etapa imprescindível 
para as atividades que se realizam na instituição, e nesse sentido, expressa 
que a ação de elaboração do documento busca envolver toda a comunidade 
do IFCE, com vista ao estabelecimento de metas seguras para a sua atua-
ção educacional (IFCE, 2015c).

No que se refere à EaD, o documento enuncia que esta pode represen-
tar, para um expressivo número de pessoas relacionadas aos mais variados 
campos de atuação, uma alternativa real de formação, capacitação e atua-
lização. Assim, a EaD promove a inclusão de jovens e adultos aos diversos 
tipos de formação/capacitação. O momento de expansão e o ambiente 
físico da instituição são propícios para o uso de recursos tecnológicos como 
fator determinante da qualidade do ensino. Durante o tempo em que o IFCE 
tem oferecido cursos em EaD, além de formar vários profissionais da comu-
nidade em geral, muitos servidores foram qualificados, dando um retorno 
direto à instituição, e à sociedade (IFCE, 2015c).

O documento em estudo reforça ainda que, no intuito de se adequar aos 
novos perfis de discentes, o IFCE, através dos NTEADs, vinculado aos seus 
campi de origem e à DEaD, ligado à Pró-Reitoria de Ensino, tem atuado em 
formação profissional na coordenação dos cursos técnicos, superiores e de 
pós-graduação, projetos e programas de EaD, assim como, em sua oferta, 
representando um compromisso em atender as demandas da sociedade 
contemporânea, bem como, as necessidades específicas da região.

Os princípios orientadores para a EaD no IFCE estão pautados 
na Legislação vigente, sobretudo no Art. 80 da Lei nº 9.394/96, no 
Decreto nº 5.622/2005, na Portaria nº 4.059/2004, os Referenciais de 
Qualidade, Programa de Desenvolvimento Educacional e o Programa de 
Desenvolvimento Institucional, entre outros. Nesse sentido, o IFCE tem 
como princípios orientadores (IFCE, 2015c, p. 65):
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- Promover uma Educação de qualidade nos diferentes níveis de 
Ensino na modalidade a distância, semipresencial e complemento 
do presencial; - Promover o uso integrado e interativo de diversas 
mídias no processo de construção do conhecimento, democra-
tizando o acesso à informação, ao conhecimento e a formação; 
- Favorecer a efetiva inserção das tecnologias no contexto edu-
cacional; - Fortalecer a cultura do uso de tecnologias digitais no 
ensino presencial e a distância; - Implementar responsabilidade 
nos processos de organização, planejamento, execução dos 
projetos e programas em EAD; - Fornecer serviços e produtos 
voltados a área de ensino a distância, promovendo o acesso e 
a democratização de conhecimento de forma ética e humana, 
contribuindo para qualidade de ensino, pesquisa e extensão com 
colaboradores e parceiros qualificados e comprometidos.

Dada a especificidade de cada curso e seu modelo pedagógico, os proje-
tos pedagógicos dos cursos e/ou disciplinas a distância, semipresenciais ou 
complementos do presencial na modalidade a distância, em conformidade 
com a Portaria nº 4.059/2004, devem prever a metodologia utilizada para 
a modalidade, de modo a maximizar as potencialidades pedagógicas das 
diversas mídias. A interação entre estudante e conteúdo é feita pelo pro-
fessor tutor, designado sob a supervisão do professor formador. O papel do 
tutor é fundamental, posto que a tutoria é elemento essencial no processo 
de aprendizagem a distância. O Material Impresso é fundamental, ainda que, 
evolutivamente, estejamos na 5ª. Geração da EaD, a da sala de aula virtual 
(IFCE, 2015c).

O PPI de 2015 enuncia que a DEaD foi criada no IFCE, com a missão de 
explorar o potencial didático-pedagógico das TICs, visando proporcionar a 
democratização do saber. Esta diretoria tem se desdobrado em inúmeras 
tarefas de acordo com suas particularidades.

Fazemos agora o estudo do documento vigente, PPPI de 2018. Este apre-
senta muito do que foi evidenciado no PPI de 2015, para tanto nosso foco 
se dá nas principais atualizações ao que se refere à Educação a Distância.

O documento se apresenta em conformidade com o Decreto nº 
9.057/2017 (que revogou o Decreto nº 5.622/2005). Apresenta ainda como 
referenciais os marcos regulatórios: Lei nº 9.394/96, Decreto nº 9.057/2017, 
Portaria Normativa MEC nº 11/2017, Portaria Normativa MEC nº 1.134/2016 
e Resolução CNE/CEB nº 06/2012.
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Segundo o documento, o IFCE está empenhado em consolidar-se como 
centro de excelência em EaD, e para tanto estabelece os seguintes objetivos:

Implementar, acompanhar e avaliar políticas, programas e pro-
jetos institucionais para a modalidade de ensino a distância e 
presencial, apoiados por tecnologias digitais; - garantir as con-
dições didático-pedagógicas, tecnológicas e administrativas 
adequadas; e – garantir equânime tratamento de carga horária 
da atuação docente nas atividades de ensino a distância e pre-
sencial (IFCE, 2018b, p. 85).

O documento (IFCE, 2018b) evidencia ainda os Agentes da educação 
a distância. Em nível de IFCE, a DEaD da Pró-reitoria de Ensino (PROEN) é 
a instância sistêmica, administrativa e regulatória para a EaD. Nos campi, 
o Núcleo de Educação a Distância (NEaD) a instância sistêmica de apoio 
às operações das atividades de ensino e de aprendizagem aos cursos no 
campus, subordinado à Diretoria geral e vinculado à DEaD. No NEaD encon-
tram-se as coordenadorias dos cursos a distância, o polo de EaD e a Equipe 
Técnica Multidisciplinar.12

O corpo pedagógico e técnico-administrativo incumbido para assistir a 
EaD é formado pelos seguintes integrantes: coordenador de curso, profes-
sores, tutores a distância, tutores presenciais, monitores, coordenador do 
polo e equipe técnica multidisciplinar.

Evidencia-se no PPPI de 2018, as Diretrizes e Indicadores de Gestão para 
a Educação a Distância, relatando que a EaD no IFCE tem se pautado em:

adequar os sistemas de assistência ao discente; - garantir o 
direito a participação nos programas de pesquisa e extensão; 
- criar e fortalecer os NEADs do IFCE; [...]; - fomentar a institucio-
nalidade da EaD no IFCE; - promover concursos para composição 
de equipes técnico-pedagógicas para a modalidade a distância; 
disponibilizar cursos de formação continuada na EAD; [...] (IFCE, 
2018b, p. 91).

12 A criação dos núcleos, cursos superiores ou polos da EaD institucionalizados, seguem as diretrizes 
da Portaria Normativa MEC nº 11/20107 (IFCE, 2018).
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Sobre a DEaD e os componentes do sistema de gestão empresarial ado-
tados, permanecem inalteradas as informações se comparadas ao disposto 
no PPI de 2015, no que tange à Educação a Distância na instituição.

Considerações finais

Concluímos a partir dos documentos institucionais estudados que 
muito tem se empenhado a instituição em foco, para fortalecer e expandir a 
Educação a Distância.

A partir das três versões do PDI, observa-se o planejamento de ações 
que visam: efetivar políticas de EaD, promover a melhoria da qualidade dos 
cursos ofertados e da infraestrutura para a EaD, realizar reconhecimento de 
cursos e recredenciamento da modalidade EaD, expandir o número de vagas 
ofertadas na EaD, aumentar a permanência e êxito dos estudantes da EaD, 
e promover capacitação para os profissionais envolvidos na modalidade a 
distância.

No que se refere ao ROD do IFCE, este estabelece que os cursos de gra-
duação poderão ser ofertados na modalidade a distância, desde que, assim 
como no ensino presencial, seja atendida a legislação vigente. E ressalta 
ainda que no IFCE, a educação a distância (EAD) oferta cursos com a mesma 
validade dos cursos presenciais.

Sobre a EaD, as duas versões do PPI estudadas, ressaltam que esta pode 
representar, para um expressivo número de pessoas uma alternativa real de 
formação. Dada a especificidade de cada curso e seu modelo pedagógico, 
os projetos pedagógicos dos cursos devem prever a metodologia utilizada 
para a modalidade, de modo a maximizar as potencialidades pedagógicas 
das diversas mídias. Enunciam ainda que a DEaD foi criada no IFCE, com a 
missão de explorar o potencial didático-pedagógico das TICs, visando pro-
porcionar a democratização do saber.
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O PEDAGOGO NO PROCESSO ESCOLAR: REFLEXÕES 
SOBRE OS DISCURSOS MEDIADORES DA PRÁTICA 

DOCENTE

Francilene da Silva Memória1 | Vanderlei Antônio Stefanuto2  

Deuzilene Marques Salazar3

Resumo: A pesquisa relata alguns aspectos das contribuições do pedagogo, 
bem como, suas competências e habilidades para atuar no mercado atual 
de trabalho diante das mudanças sociais, políticas e filosóficas, e ainda por 
constituir uma prática docente desafiante, pois as áreas em que o profis-
sional de pedagogia pode trabalhar transcendem a educação formal como 
é o caso de sua atuação em ambiente hospitalar e empresarial. Para tanto, 
definiu-se como objetivo geral analisar as competências e habilidades 
docentes para atuar no mercado atual de trabalho diante do cenário educa-
cional mutante, vislumbrando assim uma reflexão acerca das contribuições 
da atuação desse profissional. Os principais autores que embasam tal pes-
quisa são Saviani (2013;2007), Pimenta (2002) e Brasil (2006). O estudo 
bibliográfico realizado pela pesquisa aponta que mesmo diante das con-
tradições legislativas acerca da realidade educacional caminhamos rumo 
à uma educação que busca a integração da realidade Nacional, onde visa 
fugir dos modelos alienados, objetivando o alcance do saber comprometido 
com a realidade social dos sujeitos imbuídos no processo educativo. Esta 
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Professor Titular do Instituto Federal do Paraná. 
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3 Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal do Ama-

zonas. Docente do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT do 
IFAM. 

 E-mail: deuzilenemarques@gmail.com 
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perspectiva reafirma a necessidade de formar profissionais capacitados 
para o mundo e não apenas modelos prontos de formação.
Palavras-chave: Pedagogo, Políticas Públicas, Formação Docente.
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Introdução

A pesquisa relata alguns aspectos das contribuições do pedagogo, bem 
como, suas competências e habilidades para atuar no mercado atual 
de trabalho diante das mudanças sociais, políticas e filosóficas, além 

de refletir acerca de algumas questões presentes nos discursos de estudio-
sos da área, que desvelam e interferem na trama educacional destacando 
que há muitas questões a serem desveladas e discutidas referentes a essa 
problemática.

A motivação da escolha do tema da pesquisa se deu pela necessidade de 
novas análises do trabalho produzido que suscite indagações de diferentes 
ordens. Nessa perspectiva, o problema da presente pesquisa se desenvolve 
em torno das competências e habilidades docentes, incluindo nesse rol cen-
tral, a figura do Pedagogo, para atuar no mercado atual de trabalho diante de 
tantas mudanças, sejam elas de cunho: sociais, políticas e filosóficas. Neste 
sentido, as contribuições da atuação desse profissional foram analisadas 
através dos discursos que desvelam e interferem na complexidade da trama 
educacional

A relevância social e acadêmica desse estudo justifica-se pela possibili-
dade de reflexão aos que atuam e aos que atuarão na docência, uma vez que, 
os conhecimentos aqui elencados direcionam-se ao contexto atual pauta-
dos nas novas exigências para a atuação do pedagogo, destacando suas 
habilidades e saberes que se vinculam ao contexto da prática da docência, 
desbriando-se em novas análises do trabalho produzido.

Para ater-se a essa problemática, a pesquisa tem como objetivo geral 
analisar as competências e habilidades docentes para atuar no mercado 
atual de trabalho diante do cenário educacional mutante, vislumbrando 
assim uma reflexão acerca das contribuições da atuação desse profissio-
nal. Essa análise mais humanizada do processo dar-se-á pela análise dos 
discursos imbuídos nas falas desses profissionais nucleadores do processo 
educacional. Para tanto, buscou-se como objetivos específicos: expor as 
Políticas Públicas de formação de educadores; identificar os saberes e faze-
res necessários à formação do pedagogo; e ainda, descrever de maneira 
pontualizada as contribuições do pedagogo em seus campos de atuação.

Trata-se de um estudo de cunho bibliográfico com uma abordagem qua-
litativa organizado da seguinte forma: a primeira parte disserta sobre as 
Políticas Públicas para a Formação do Pedagogo, ressaltando nas mudanças 
sociais e as exigências dentro da nova formação; a segunda parte discorre 
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acerca dos saberes e fazeres docentes necessários diante da sociedade do 
conhecimento acerca dos discursos mediadores que versam das contribui-
ções do pedagogo diante da educação contemporânea desafiadora. E, por 
fim, apresentamos as considerações finais e possíveis desdobramentos 
acerca da pesquisa

Metodologia

A Metodologia Científica caracteriza-se como “um conjunto de aborda-
gens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver 
problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira siste-
mática” (RODRIGUES, 2007, p. 1).

Nessa perspectiva, quanto à abordagem, optou-se pela pesquisa quali-
tativa, devido a realidade no contexto estudado por envolver pessoas cujas 
necessidades de certo modo são parecidas, mas tem concepções diferentes 
de suas situações, desejos, expectativas e experiências.

Concordando com Gil (2002) quando considera que há uma relação dinâ-
mica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa.

Com relação aos objetivos, o presente estudo caracteriza-se como explo-
ratória, pois o presente estudo objetiva ampliar os horizontes em relação ao 
trabalho do pedagogo na contemporaneidade – ambientes hospitalares e 
empresariais.

Quanto aos procedimentos, a presente pesquisa constitui-se como 
bibliográfico pois, os dados foram retirados de livros, artigos científicos, 
TCC, wibe site, que trazem a discussão do tema proposto no trabalho.

Nesse sentido, a coleta de dados foi realizada através do exame dos 
dados coletados em diferentes fontes: livros, artigos científicos e docu-
mentos oficiais disponíveis na web, contudo, os elementos obtidos foram 
analisados na busca de estabelecer uma relação coerente entre as concep-
ções e habilidades docentes do pedagogo no mercado de trabalho atual.

Educação e a formação do Pedagogo: incertezas e esperança

Das questões que envolvem a educação nos últimos tempos destaca-
se a formação do docente, tendo em vista que o cotidiano escolar traz 
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indagações que precisam ser considerados em uma análise da realidade 
em que se insere a educação do novo século, por isso antes de avançarmos 
sobre a formação deste profissional é necessário refletir acerca do contexto 
social e filosófico no qual e para o qual se constitui as proposições da prá-
tica pedagógica. Para tanto, temos que considerar que somos docentes do 
século XX, ensinando discentes do século XXI (QUEIRÓZ, 2016).

Sendo assim, essa realidade é inevitável e que, portanto, independente 
da vontade pessoal, o futuro transforma-se constantemente pelos sujeitos 
sendo essa concepção determinante para repensar as práticas educativas. 
Nessa direção, os tempos atuais são marcados pelas críticas à pedago-
gia tradicional a qual o sujeito não era o centro do ensino, uma vez que o 
conhecimento se mostra com uma multiplicidade quase que indetermi-
nada de fonte de produção e comunicação, quando que há poucos anos 
o conhecimento era acessado quase que exclusivamente dentro da escola 
(CORTELLA, 2014).

A educação que cumpre alcançar o objetivo de formar cidadãos críticos 
precisa dar ênfase às ações do aluno para que ele possa aprender aquilo que 
se propões, assim o aluno se sentirá parte do processo servindo de incen-
tivo em apender considerando os seus conhecimentos prévios (MASSETTO, 
2015).

Do mesmo modo, as práticas existentes na escola contribuem para 
definir as formas pelas quais o significado é produzido, pelas quais as identi-
dades são produzidas e moldadas e os valores contestados e conservados. 
A escola como veículo que transporta o conhecimento tem um papel social 
e político de selecionar e reconstruir os significados e os valores do conhe-
cimento. Aliás, deve desempenhar o seu papel para dissolver as ideologias 
arraigada sob forma de patrimônio coletivo que excluem os diversos modos 
de ser e aprender.

Foucalt (1926-1984), um dos sociólogos mais influentes da moderni-
dade com os seus estudos sobre o poder, o saber e o homem, que inclusive 
é uma das bases teóricas do presente artigo resenhado, identificou em seus 
estudos que a escola com a sua estrutura hierárquica acaba por exercer um 
controle sobre aqueles que são colocados neste lugar por meio de padrões 
ditos normais, sendo comparada com o regime disciplinador das prisões, 
hospitais e hospícios. Neste sentido nos questionamos, qual o padrão de 
normalidade exigido pela sociedade atual?
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Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1930-2002), cujas produções 
intelectuais fazem uma reflexão acerca do mundo e de conceitos e caracte-
rísticas imbuídos na sociedade como o jogo de dominação e a reprodução 
social, afirma que a escola faz parecer que o conhecimento é transmitido 
para todos de forma democrática e igualitária.

De uma maneira plural, os estudos revelam que os alunos pertencentes 
a classes sociais mais favorecidas trazem de berço o que ele denominou 
de capital cultural. Dentro dessa dinâmica, a escola marginaliza as clas-
ses populares enquanto privilegia os alunos dotados de capital cultural 
(BOURDIEU, 1989).

Um outro fator preponderante do processo educativo, é a sua indisso-
ciabilidade com a cultura. Para Marilena Chauí a questão da cultura precisa 
ser tratada como um direito, cuja afirmação é “a oposição à política neolibe-
ral, que transforma a cultura em produtos e serviços a serem vendidos no 
mercado, constituindo-se, portanto em privilégio de classe e instrumento de 
manutenção da ordem vigente” (CHAUÍ, 2008, p. 01). Sob um olhar macro, a 
cultura como instrumento de avaliação e hierarquização legitimam os pro-
cessos de exploração e dominação. Tendo centro do processo a relação de 
poder entre o opressor e o oprimido.

Foucalt mostra uma possível solução para combater as imposições 
sociais esclarecendo que ao analisar, discutir e debater sobre as diversas 
ideologias discriminatórias a partir de um discurso analítico são abalados os 
princípios estratégicos do que ele denomina de biopoder. Dessa forma, estu-
dar as teorias da Foucault é pensar e refletir acerca de outras possibilidades 
que não estejam evidentes, posta como verdades absolutas (SILVA, 1994).

Contudo, hoje não se pode mais falar em educação heterogênica, pelo 
contrário, é necessário que a classe dominada adquira ascensão na con-
quista pela educação efetiva. Para tanto, seguindo as mudanças sociais e 
as novas perspectivas para a educação destaca-se as propostas argumen-
tativas despostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 
9.394/96 (LDBEN), a qual reorganizou todos os níveis de ensino entre outras 
determinações. Reiterando a valorização docentes, melhorias nas condições 
de trabalho, piso salarial nacional, planos de carreira, e ainda, a obrigatorie-
dade de formação superior para todos os professores.

Em consonância com LDB, o Plano Nacional de Educação – PNE 13.005 
de 2014, discorre em sua meta 15, a garantia em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 
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(um) ano de vigência deste plano, a política nacional de formação dos profis-
sionais da educação reforçando o art. 62 da LDB que dispõe sobre formação 
de profissionais da educação, assegurando assim, que todos os professores 
e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida e curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam (BRASIL, 2014).

De acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes para o curso de 
Pedagogia instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação, 
nº. 01, de 15 de maio de 2006, a atuação do profissional formado em peda-
gogia aplica-se à:

[...] formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagó-
gicos (BRASIL, 2006, art. 2º, p. 1).

Nessa perspectiva, a formação desse profissional abrange a docência, 
pois permite sua participação na avaliação dos sistemas de ensino e na 
gestão, como também no planejamento e execução de projetos pedagó-
gicos, programas e atividades escolares e extraescolares. Como também 
sua atuação privilegia a educação na cidade e no campo, educação dos 
povos indígenas, das relações étnico-raciais, educação inclusiva, educa-
ção à distância, entre outras, que permitem o alcance de suas atividades às 
instituições comunitárias, populares e não escolares. Nestas perspectivas 
podemos notar uma abordagem bem ampla perpassando pela educação 
formal, passando pela educação não formal, culminando na educação infor-
mal, que atravessam os muros da escola.

Deixando de discutir as inquietudes trazidas pelas leis e diretrizes edu-
cacionais que põem em dúvida a efetivação da sua prática, pontuamos 
que com as novas propostas educativas e o perfil inovador exigido torna-
se imprescindível à formação de professores reformulando os valores e a 
didática, com vistas a qualificar o processo educativo e profissionalizar a 
ação docente. Vale lembrar que “o educador é um partejador de ideias, dese-
jos e esperanças. A função de um educador é ter a capacidade de partilha. 
Representa uma força de vitalidade numa comunidade [...]” (CORTELLA, 
2014, p. 37).
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Contribuições do Pedagogo: reflexões sobre a prática docente

A educação, a cultura e a socialização ocorrem em outro domínio social 
que não seja a escola, como na família - primeira experiência social da 
criança, onde cada membro exerce os seus papéis sociais, bem como, onde 
ocorrem diferenças sociolinguísticas onde estão presentes aspectos hierár-
quicos que se organizam e o direciona. Em suma, em todos os domínios 
sociais há regras e normas de ser e agir que devem ser seguidas em nome 
da ordem.

Ao se comunicar e interagir o indivíduo aprende, ensina e transforma, ou 
seja, o indivíduo se educa e se sociabiliza a todo momento e em todos os 
domínios sociais, uma vez que “a educação, a socialização e a cultura são 
processos sociais amplos, isto é, ocorrem independente da escola, embora 
também apareçam em seu interior [...]” (KRUPPA, 1991, p. 22).

O processo socializador causa no sujeito a aprendizagem em suas rela-
ções, e ao aprender a viver em sociedade, recebe informações fundamentais 
para a educação ao mesmo tempo transmite novas informações essenciais 
para a transformação dinâmica de intercâmbio das relações sociais. Dessa 
forma, a ação pedagógica está presente em todas as áreas seja nas mídias, 
nos jornais, nas empresas, nas conversas entre amigos, enfim, a sociedade 
atual configura-se como um todo pedagógica, pois atua na mudança dos 
modos de penar e das atitudes humanas diante de determinados objetos. 
Como esclarece Saviani (apud. PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 65):

[...] nas empresas, há atividades de supervisão e orientação de 
estagiários. Nos serviços públicos estatais, disseminam-se ativi-
dades pedagógicas de assistência social, sanitárias, de promoção 
social. Amplia-se programas sociais de medicina preventiva, 
informação sanitária, orientação sexual e educação corporal. 
Em todos os lugares, desenvolvem-se programas de formação 
continuada- nas universidades, nas escolas, nas empresas-, em 
virtude de novas exigências impostas aos trabalhadores pelas 
configurações no sistema capitalista e nos modos de produção.

Sendo o pedagogo o profissional que tem a educação como o objeto 
de estudo em educação sua função desenvolver e implementar conheci-
mentos inerentes da área educacional. Dentro de suas atribuições precisa 
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compreender os processos educacionais e saber atuar em diversas áreas 
e em momentos educativos entendendo a educação como um processo 
complexo que envolve fatores culturais, sociais e psíquicos.

Sendo assim, o processo de aprender e de ensinar vão além dos âmbitos 
educacionais formais alcançando a educação não formal, pois a finalidade é 
a ação educativa. Como dito anteriormente, a pedagogia é um ramo da ciên-
cia que tem vários lócus de atuação profissional e o seu significado é mais 
amplo e globalizante, uma vez que, que se constitui como um campo de 
conhecimento sobre os conflitos e problemáticas existentes na educação 
em termos gerais e históricos, ao tempo em que serve de diretriz orientadora 
da ação educativa (LIBÂNEO, 2007).

Em uma vertente globalizante, a pedagogia vem oportunizando aos edu-
cadores sua inserção na área empresarial, em órgãos não governamentais, 
e em outros setores do mercado de trabalho. Para tanto, o pedagogo precisa 
adquirir em sua formação um vasto campo de conhecimento pedagógico 
como o estudo da educação no seu sentido científico e filosófico da como 
também os conhecimentos teóricos e práticos de sua aplicação agrupados 
em três áreas:

Conhecimentos científicos e filosóficos da educação, concebidos como 
elementos essenciais de formação, a saber: Psicolinguística, Sociologia da 
Educação, Psicologia da Educação Teorias do Conhecimento, teorias da 
Comunicação, História da Educação, entre outros; Conhecimentos teóricos 
e práticos específicos da atividade; Conhecimentos técnico-profissionais 
específicos, como, princípios e práticas de Orientação Educacional, Currículo, 
Administração Escolar, entre outros (BRASIL, 2006).

Entre as áreas de atuação do pedagogo destaca-se a área hospitalar que 
está em grande desenvolvimento, por trabalhar lado a lado com a escola. 
O profissional para trabalhar na educação, deve ser flexível e sensível às 
condições adversas do contexto pedagógico. O pedagogo ao atuar na área 
hospitalar precisa ter sua humanidade aflorada até mesmo que as circuns-
tâncias em que essas crianças e jovens se encontram em suas enfermidades.

Outro ponto relevante são os números de alunos e a disponibilidade de 
horários que esse profissional deve ter, pois o processo de internação requer 
procedimentos médicos, e que muitas vezes, esse paciente não está dis-
posto para desenvolver atividades educativas com o professor.

Pois, a Classe Hospitalar representa uma contribuição significativa para 
que a criança na situação de internação em um hospital ou até mesmo 
em recuperação em seu domicílio, seja vista em sua totalidade com suas 
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necessidades e interesses atendidos com o intuito de que sua recuperação 
seja breve e menos desgastante emocionalmente e sem prejuízos para sua 
instrução escolar.

Nessa vertente, “o professor da escola hospitalar é, antes de tudo, um 
mediador das interações da criança com o ambiente hospitalar. Por isso não 
lhe deve faltar noções sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da 
rotina da enfermaria, sobre as doenças que acometem seus alunos e os pro-
blemas (até mesmo emocionais) delas decorrentes” (FONSECA, 2003, p. 35).

Pensar em educação inclusiva nos remete a muitos desafios, já que, 
essa concepção tem concepções diferentes por parte de educadores e 
legisladores, muitos veem a inclusão como modo de suprir as necessidades 
individuais de cada um, outros veem a inclusão social com uma colcha de 
retalhos tratada como forma de remendo. Na verdade, a escola de hoje é 
reflexo de anos de exclusão e de alienação. Romper com os padrões enraiza-
dos ao contexto escolar é difícil e se constitui num obstáculo para perseguir 
um ensino diferente e comprometido com a transformação.

Do pedagogo que atua dentro das empresas é necessário que possua 
competências para trabalhar na área de recursos humanos, sendo que, sua 
formação deve ser realizada em sólidas bases filosóficas, técnicas, mas, 
principalmente, humanísticas, pois sua função comunga com a integração 
das suas ações às atividades dos colaboradores (RIBEIRO, 2003).

Por outro lado, a pedagogia exercida em meio empresarial revela a neces-
sidade da formação de cidadãos críticos com competências para exercer a 
sua função, pois a gestão, o planejamento de ações didáticas e a escolha de 
materiais, meios e recursos são essenciais para a apropriação do conheci-
mento e o desenvolvimento da aprendizagem.

Ainda que, muitas vezes, o mundo tecnológico pareça mostrar o con-
trário, os sujeitos por sua natureza precisam da interação social, do 
compartilhamento de ideias para a sua formação humana, pois mais que 
objetivar o caráter formativa, a educação visa compreender o sujeito em sua 
singularidade traçando metas para que esse se realize integralmente, mas, 
principalmente, em seus desejos.

Considerações finais

A temática deste estudo buscou analisar a contribuição do pedagogo 
através dos vínculos de seu trabalho estabelecidos pela contemporaneidade 
nos diferentes campos de atuação (ambientes hospitalares e empresariais) 
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demonstrando sua relação com a prática social global de sua função. O 
estudo bibliográfico realizado pela pesquisa aponta que, mesmo diante

das contradições legislativas acerca da realidade educacional caminha-
mos rumo à uma educação que busca a integração da realidade Nacional, 
onde visa fugir dos modelos alienados, objetivando o alcance do saber 
comprometido com a realidade social dos sujeitos imbuídos no processo 
educativo. Essa perspectiva reafirma a necessidade de formar profissionais 
capacitados para o mundo e não apenas modelos prontos de formação.

Outro viés analisado pela presente pesquisa foi considerar as políticas 
públicas com relação a formação do pedagogo que acendem esperanças e 
ao mesmo tempo em que traz incertezas diante das lacunas presentes na 
construção e na gestão da educação. Verificou-se que profissional este tem 
sua formação voltada para um vasto campo de atuação cujas funções reais 
refletem a ênfase na educação sendo-lhes peculiares habilidades e compe-
tências importantes para suprir as necessidades dos novos modos de ser e 
aprender inerentes da sociedade do conhecimento.

Ao fazermos uma breve leitura sobre a contribuição do pedagogo para 
o processo de educação foram analisados de forma reflexiva os discursos 
mediadores da prática pedagógica. Sem a intenção de desconsiderar o papel 
e a função social importantes que a educação formal proporciona na cons-
tituição e na formação do sujeito enquanto cidadão, o estudo evidenciou 
outras práticas e outros espaços educativos para a atuação do pedagogo, 
desvelando a sua contribuição ao visar uma sociedade mais desenvolvida 
em bases evolutivas, pois as várias formas de educar, bem como os espa-
ços diferenciados, se complementam enquanto processos de formação 
humana e social.

A pesquisa aqui relatada, dá conta de apenas alguns aspectos do papel 
do pedagogo como um agente de mudança, mas há muitas outras questões 
que precisam ser discutidas em relação à ao processo de formação docente 
que suscita nos pesquisadores inúmeras indagações de diferentes sentidos.
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a construção da identi-
dade protagonista da criança no contexto educacional institucional em três 
Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Fortaleza CE. Este estudo 
fundamenta-se nos preceitos de Loris Malaguzzi na perspectiva da aborda-
gem de Reggio Emília ao norte da Itália, na educação da primeira infância 
onde as instituições de ensino são indicadas como as melhores do mundo. 
Tal premissa pauta-se em uma nova pedagogia que visa à criança como ator 
e autor de seu conhecimento, construindo sua identidade, protagonizando 
seu aprendizado, tendo o adulto como mediador desse processo. Após um 
período de formação oferecido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza para 
professores e coordenadores sobre a importância do protagonismo infantil, 
surgiu à necessidade de analisar como estava sendo incentivada a cons-
trução da identidade protagonista da criança. Realizamos entrevistas com 
os educadores (seis professores e três coordenadores) de três instituições, 
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investigando a visão, o entendimento e as inquietações frente à construção 
do protagonismo em crianças pequenas. Tais aspectos configurados em 
quatro categorias: 1) a relação entre a teoria e a prática, 2) a relação entre a 
criança e o adulto, 3) a relação entre criança e criança e a 4) a relação entre 
a criança e o espaço. A pesquisa não tem intenção de apresentar soluções 
para a temática abordada, mas contribuir e possivelmente ampliar discus-
sões que favoreçam a qualidade de ensino para a primeira infância não só 
para as instituições de ensino de Fortaleza.
Palavras-chave: Protagonismo infantil, Desenvolvimento, Educação infantil, 
Construção.
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Introdução

O presente artigo ancora-se na perspectiva da análise da construção 
da identidade protagonista no contexto da educação infantil em 
três Centros de Educação Infantil do Distrito I da Rede Municipal de 

Fortaleza - CE em prol do desenvolvimento da criança.
Este estudo tem como fundamentação teórica diferentes autores, den-

tre eles os preceitos idealizados pelo pedagogo Loris Mallaguzzi junto às 
famílias na cidade de Reggio Emília ao norte da Itália, onde desenvolveu a 
construção do protagonismo em crianças pequenas. Essas escolas foram 
reconhecidas como as melhores instituições de ensino do mundo.

O referido autor desenvolveu uma nova pedagogia focada na criança 
como autora de seu desenvolvimento; como autora da construção do seu 
protagonismo durante o seu processo de aprendizagem, colocando o adulto 
como mediador e observador do que a criança está fazendo.

A criança por sua vez segundo o referido autor, para o desenvolvimento 
dessa identidade protagonista deve estar inserida em um ambiente social 
interativo com outras crianças e adultos, participando, portanto, de práticas 
sociais historicamente construídas, vivenciando e potencializando experiên-
cias que lhe proporcionem domínio de conceitos, comportamentos e valores.

Outros autores como Gardner suscitam as diferentes maneiras da imple-
mentação do sistema de Reggio:

O sistema de Reggio pode ser descrito sucintamente da seguinte 
maneira: ele é uma coleção de escolas para crianças pequenas, 
nas quais o potencial intelectual, emocional, social e moral de 
cada criança é cuidadosamente cultivado e orientado. O principal 
veículo didático envolve a presença dos pequenos em projetos 
envolventes, de longa duração, realizados em um contexto belo, 
saudável e pleno de amor. GARDNER (2016, p.13)

Assim o olhar e o fazer docente deve ter uma visão holística, conside-
rando que o desenvolver da criança se dá a todo o momento, pois é um ser 
curioso em potencial, apresentando uma série de habilidades e interesses a 
explorar.

No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional advoga que,
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A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 
os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. A educação infantil será oferecida em creches, ou 
entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). (Lei 9.394/96 
– BRASIL, 1996)

A proposta curricular para a educação infantil da rede municipal de ensino 
de Fortaleza destaca que esta etapa de escolarização é de grande relevância 
para a criança por embasar as primeiras experiências de ação educativa, 
vivenciadas por ela fora do ambiente familiar.

A referida proposta curricular tem por objetivo o desenvolvimento integral 
das crianças, até os cinco anos de idade, assim fazendo-se necessária a 
aplicação de práticas significativas, a fim de tornar o ambiente da educação 
infantil rico em experiências em seus espaços, tempos e ações prazerosas 
para o seu público.

Os documentos de referência da Prefeitura de Fortaleza que fundamen-
tam a proposta curricular advogam que:

Nesse sentido, é fundamental a consciência de que esta Proposta 
Curricular deve ser o norte para que as instituições de educação 
infantil concretizem projetos pedagógicos voltados para a for-
mação da identidade da criança, nos quais têm papel essencial 
ações que construam uma vivência lúdica, interessante, peda-
gogicamente bem fundamentada, além de determinantes no 
desenvolvimento da autoconfiança, autonomia, independência, 
autoconceito, autoestima, cooperação, solidariedade e respon-
sabilidade das crianças. (FORTALEZA. 2016, p. 9)

Compreendemos assim que o Protagonismo Infantil deve estar bem 
presente na Proposta Curricular deste município no tangente aos projetos 
pedagógicos para a construção da identidade da criança propondo vivên-
cias lúdicas comprometidas com o desenvolvimento e a aprendizagem na 
infância.
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Corroboramos com a concepção defendida por Piaget, Vygotsky e Wallon 
na perspectiva de que através das experiências vivenciadas, a criança 
desenvolve suas funções sociais e cognitivas interagindo socialmente. 
Assim as instituições de Educação Infantil são espaços geradores de ações 
educativas, que promovem através do brincar situações cotidianas para a 
construção da sua identidade, como também ampliando a imagem de si e 
do mundo a sua volta.

Celso Antunes (2004), em seu livro “Educação Infantil: prioridade impres-
cindível” nos diz que o período que vai da gestação até o sexto ano de vida 
da criança é o mais importante na organização das bases para as compe-
tências e habilidades desenvolvidas ao longo da existência humana.

A prefeitura Municipal de Fortaleza promoveu momentos de estudos em 
caráter de formação continuada para professores no ano de 2018 sobre a 
relevância do protagonismo infantil como referencial para as ações pedagó-
gicas nos Centros de Educação Infantil (CEI’s), a partir de então foi provocado 
nos docentes o enfoque da aplicação desta visão do aluno como o autor 
de seu aprendizado, trazendo o protagonismo infantil para o cotidiano da 
escola.

Este fato trouxe inquietações, a compreensão teórica foi satisfatória para 
embasar os docentes quanto a sua prática? Essa teoria poderia ser mal 
interpretada? A estrutura das instituições favorece a prática na sala de aula?

Refletindo quanto às comparações entre as escolas da Itália e do Brasil 
encontramos algumas divergências culturais e estruturais ao longo da pes-
quisa, mas segundo Paulo Freire (1979, p.24) “Não há técnicas neutras que 
possam ser transplantadas de um contexto a outro”. Afirma ainda que o 
compromisso do profissional “[...] se desfaz na medida em que o instru-
mento para sua ação é um instrumento estranho, às vezes antagônico, à 
sua cultura.”. O que não o impossibilita de conhecer novas abordagens para 
educação, necessitando reconhecer a realidade a qual será inserida.

Diante disso o presente artigo tem por objetivo analisar a construção da 
identidade protagonista das crianças em três Centros de Educação Infantil 
da rede municipal de Fortaleza na perspectiva de identificar as implicações 
dessa construção para o desenvolvimento integral da criança.

O presente texto estrutura-se em quatro campos, introdução em que 
apresentamos de forma sucinta o nosso tema, a metodologia em que 
abordaremos os aspectos dos procedimentos metodológicos do desen-
volvimento do nosso estudo, as discussões dos resultados e umas breves 
considerações finais.
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Metodologia

Esse artigo de natureza qualitativa do tipo estudo de caso foi realizado 
em três centros de educação infantil do município de Fortaleza junto a três 
coordenadores pedagógicos e seis professores do infantil II, III e IV.

Segundo Fernandes (1991) a análise qualitativa se caracteriza por buscar 
uma apreensão de significados na fala dos sujeitos, interligada ao contexto 
em que eles se inserem e delimitada pela abordagem conceitual (teoria) do 
pesquisador, trazendo à tona, na redação, uma sistematização baseada na 
qualidade, mesmo porque um trabalho desta natureza não tem a preten-
são de atingir o limiar da representatividade, optamos por isso por atender 
o nosso objetivo em analisar a construção da identidade protagonista no 
contexto da educação infantil.

Conforme Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 
compreende um método que abrange tudo em abordagens específicas de 
coletas e análise de dados.

Tendo em vista a limitação do lócus de pesquisa optamos por fazer um 
recorte da realidade a partir da investigação de algumas salas dos centros 
de educação infantil, infantil II, e IV a fim de observarmos as concepções de 
protagonismo das professoras bem como as estratégias para a construção 
da identidade infantil neste estudo do caso.

Para coleta de dados realizamos uma entrevista semiestruturada com 
quatro perguntas para três coordenadores e seis professores das salas de 
infantil II, III e IV, perguntas essas realizadas de forma pessoal. Essa entrevista 
semiestruturada segundo Triviños (1987, p.146) tem como características 
questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 
relacionam ao tema da pesquisa.

Para tal realização utilizamos um roteiro de entrevistas com quatro per-
guntas, a saber: O que você entende sobre a construção do protagonismo 
infantil? Qual sua opinião sobre o incentivo da construção do protagonismo 
infantil no fazer pedagógico nos centros de educação infantil do município 
de Fortaleza? Quais estratégias podem realizar para propiciar a construção 
do protagonismo? Existem implicações para a construção do protagonismo 
dentro da sua realidade?

Visando aspectos comuns entre as respostas de todos os nove profissio-
nais elencamos essas semelhanças em quatro categorias, a relação entre a 
teoria e a prática, a relação entre a criança e o adulto, a relação entre criança 
e criança e a relação entre a criança e o espaço.
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Dessa forma o referido artigo oriundo de inquietações observadas em 
nosso ambiente de trabalho, onde percebemos que além dos benefícios 
para o desenvolvimento infantil, há algumas implicações limitantes para a 
construção da identidade do protagonista da criança, de ordens estruturais e 
teóricas. Será que todos os profissionais envolvidos compreendem o emba-
samento teórico desta nova pedagogia? Os equipamentos das instituições 
favorecem a aplicação deste novo método? Como manter o material pro-
duzido pelas crianças para retomar no dia seguinte se outra turma utilizar o 
mesmo espaço e possivelmente os mesmos materiais? Como envolver os 
demais profissionais da escola neste processo pedagógico? Como fazer a 
limpeza do ambiente sem afetar a produção dos alunos? Essas questões 
nos fazem perceber e refletir sobre nossas ações, bem como de outros 
docentes, que dentem a aplicar em algumas de suas práticas pedagógicas 
ações que limitam o agir e o aprendizado do aluno.

Resultados e discussão

Dentre as falas explanadas sobressaíram à concepção de que as ações 
didáticas devem estar pautadas em trabalharmos com a construção do 
aprendizado da criança através da interação com o meio, permitindo inter-
pretar o mundo em que vivemos, em busca de solucionar os desafios 
lançados pelos professores.

Tais aspectos configurados em nosso artigo como categoria serão 
explanados a seguir como: categoria 1 (um) a relação entre a teoria e a prá-
tica, categoria 2 (dois) a relação entre a criança e o adulto, categoria 3 (três) 
a relação entre criança e criança e a categoria 4 (quatro) a relação entre a 
criança e o espaço.

Na categoria 1 (um), relacionando teoria e prática foi verificado que o 
conhecimento teórico pautado na concepção de Loris Malaguzzi existe de 
forma fragmentada, tornando-se mal interpretada e pouco consistente em 
alguns profissionais o que dificulta uma prática mais consolidada.

A prática não deve estar desvinculada de sua teoria, torna-se um ponto 
de fragilidade e dificulta a qualidade da prática docente. Existe a necessi-
dade contínua de estudo e aprimoramento efetivo no exercício da ação do 
educador.

Apesar desta implicação, percebemos que a intencionalidade docente 
favorece a construção do protagonismo infantil desenvolvendo uma prática 
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contextualizada, proporcionando a participação proativa da criança, incenti-
vando sua autonomia, respeitando seus desejos e proposições.

Na categoria 2 (dois), a relação entre a criança e o adulto, identifica-
mos nas entrevistas que enaltecer essa parceria provê ao protagonismo 
incentivos ao encantamento, ao passo em que o professor suscita nas 
ambientações práticas que visem desenvolver as habilidades, as emoções, 
estimulando indivíduos a tornarem-se pensantes e conscientes.

Propiciar momentos de diálogos, debates, livre expressão tendo como 
foco a participação ativa da criança, requer atenção e escuta ativa por parte 
dos adultos que acompanham e mediam as manifestações infantis, sendo 
elas orais, corporais, comportamentais, até mesmo no silêncio e ausência 
de gestos, assim, percebemos de modo incisivo as necessidades e demais 
fatores para desenvolver atividades que articulem melhor seu processo de 
aprendizagem integral.

A escuta ativa foi ressaltada nesta relação como fator determinante à 
identidade protagonista da criança. O professor deve estar atento ao exer-
cício da escuta ativa, oportunizando a livre expressão da criança, pois a 
mesma fala não só através da linguagem oral, ela se expressa com seus 
gestos, com o silêncio, apresentando várias linguagens, ela se comunica 
através das artes, pelo movimento e suas emoções. No protagonismo infan-
til, sempre as vozes das crianças devem ser ouvidas e consideradas.

Através da interação com o meio, unindo a percepção de mundo ela pro-
duz seu conhecimento, a criança não só recebe saberes, ela produz saberes 
que vem de diversas origens; da família, da igreja a qual frequenta e da 
comunidade onde está inserida.

Na categoria 3 (três), na relação entre criança e criança ao passo em que 
brincam, interagem, trocam ideias e experiências, constroem sua concepção 
de mundo, trabalham suas emoções, curiosidades, constroem conceitos, 
valores, consciência cidadã, ambiental e social, incentivando o autoconheci-
mento, a empatia, sendo capaz de conviver com as diferenças.

Corroboramos com Edwards, Gandini, Forman (2016, p.81) ao afirmar 
que as crianças “estão aptas a explorar, fazer descobertas, mudar seus pon-
tos de vista e apaixonar-se por formas e significados que se transformam”.

Na categoria 4 (quatro), a relação entre a criança e o espaço, inquietudes 
estruturais foram identificados durante as entrevistas, espaços bastante 
reduzidos ou a falta deles, dificultam um pouco o desenvolvimento de ativi-
dades mais diversificadas, mas não impedem a realização destas atividades.
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O espaço educa, não é só dentro da sala de aula que ela aprende, as 
crianças estão sempre abertas às novas e diversas formas de aprendiza-
gens, criando vínculo com aquilo que a cerca. Desta maneira em Reggio 
Emília fazer uso de materiais não estruturados (pedras, pedaços de madeira, 
grãos, folhas, panelas, elásticos, cordões...) traz para dentro das escolas um 
espaço que se destaca “o ateliê”, um ambiente riquíssimo e estimulante 
que proporciona situações para a criança produzir seus saberes tanto indi-
vidualmente como de forma coletiva, oportunizando a criança exercer as 
diferentes linguagens que a arte pode oferecer, bem como proporcionando a 
expressão da criatividade com liberdade.

De acordo com Lella Gandini, “o ambiente é visto como algo que educa 
a criança; na verdade, ele é considerado o “terceiro educador”, juntamente 
com a equipe de dois professores”. (GANDINI, 2016 p. 148)

Embora as instituições não possuam uma estrutura física de ateliê foi 
estimulada a montagem deste, em espaços diversificados dentro dos CEI’s, 
como por exemplo, em espaços que estavam obsoletos ou mesmo em 
ambientes que viabilizassem estas construções.

Considerações finais

De acordo com essas concepções as instituições de ensino devem 
valorizar o processo de ensino-aprendizagem integral, o aluno inserido em 
ambientes estimulantes, fazendo com que ele seja protagonista do seu 
desenvolvimento.

Assim os centros de educação infantil devem oferecer um ambiente 
construtivo e desafiador, permitindo o desenvolvimento físico, emocional, 
intelectual e ético da criança. Sabendo que na educação infantil é o período 
onde estão se construindo as concepções do aluno, devemos estimulá-lo a 
investigar, perguntar e experimentar, favorecendo a apropriação progressiva 
dos valores e conteúdos estabelecidos pela cultura, tornando-o protago-
nista, criativo e criador.

Trazendo esse pensamento para nossa prática, nos vemos rodeados 
de crianças arraigadas de curiosidades, habilidades e potencialidades, 
precisando ser estimuladas, desafiadas, com isso devemos nos empe-
nhar visando à ascensão da sua integralidade, a fim de desenvolvê-las nos 
diferentes aspectos do crescimento, tendo o professor também como prota-
gonista a partir do momento em que este se propõe a intensificar, qualificar 
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e promover essas ações e pensamento no âmbito escolar, fazendo com que 
isso ocorra de fato, no chão da sala de aula.

Segundo Loris Malaguzzi, “os professores devem aprender a interpretar 
processos contínuos, em vez de esperar para avaliar os resultados. [...] deve 
incluir o entendimento das crianças como produtoras e não como consumi-
doras”. (Malaguzzi, 2016 p.78)

Diante dessas discussões, ressaltamos que nossa pesquisa não tem a 
pretensão de trazer soluções para a problemática levantada, mas analisar a 
aplicabilidade do protagonismo infantil em alguns centros de educação da 
rede municipal de Fortaleza. Contudo, percebemos que professores e coor-
denadores concordam e buscam meios de consolidar as crianças como 
foco em sala de aula, pois entendem que este é o melhor caminho para 
desenvolvê-las considerando sua integralidade, compreendendo-as como 
agentes ativos na construção cotidiana do seu aprendizado.
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AÇÕES SISTÊMICAS ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO – 
UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA INTEGRADORA
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Resumo: Este trabalho é um relato de ações desenvolvidas na Escola 
Municipal de Tempo Integral Guiomar da Silva Almeida em conjunto com 
o posto de saúde Anísio Teixeira e comunidade, num período de um ano, 
apoiada nos princípios do protagonismo juvenil. Este trabalho tem como 
objetivo geral desenvolver ações de caráter sistêmico, através de uma prática 
pedagógica integradora. As ações foram realizadas por alunos provenientes 
de todas as séries, dos 6º aos 9º anos, durante o período aproximado de um 
ano. Todas as ações têm em comum ter um amplo impacto na comunidade 
escolar e local, sempre buscando a interação entre a escola e os equipa-
mentos sociais do seu entorno, fomentando ações sistêmicas, holísticas, 
complementares e de amplo aspecto e alcance. Etapas realizadas: sensi-
bilização, mobilização de parcerias, visita à pracinha Recanto das flores e 
levantamento da biodiversidade local, visita aos mantenedores da pracinha 
na escola para replicação da iniciativa local, produção de jardins verticais, 
produção de material educativo. Etapas a concluir: produção de mudas para 
a comunidade. Podemos concluir que as ações foram realizadas com êxito, 
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 E-mail: karoline2335@gmail.com;
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sendo sistêmicas e integradoras entre comunidade, saúde e educação. Com 
este trabalho, viu-se que o pensamento científico-reflexivo desenvolvido 
nas pesquisas, no protagonismo dos estudantes, na formação cidadã e no 
projeto de vida foi estimulado. As ações produziram um fortalecimento dos 
agentes participantes e motivaram a todos provocando o planejamento e 
perpetuação de novas ações futuras.
Palavras-chave: Ações sistêmicas, Tempo Integral, protagonismo juvenil, 
pedagogia integradora.
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Introdução

Para atender as propostas do Plano Nacional de Educação, PNE, no que 
diz respeito à educação de tempo integral, a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza vem, desde 2014, ampliando sua rede ensino com a cons-

trução de escolas em modelo de tempo integral. Adaptando o modelo 
criado pelo Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), a prefei-
tura implementou um novo modelo curricular para contemplar de forma 
mais abrangente as necessidades de uma educação integral (ICE, 2019). 
De acordo com a meta de número 6 do PNE, pelo menos 50% das escolas 
públicas deverão se adequar ao modelo de tempo integral até 2024, aten-
dendo assim no mínimo 25% dos alunos matriculados na educação básica 
(BRASIL. 2001).

Apoiada nos princípios da pedagogia da presença, do protagonismo 
juvenil e nos pilares da educação definidos por Delors, a escola de tempo 
integral de Fortaleza pretende formar um jovem autônomo, solidário e com-
petente que possa realizar transformações positivas em sua vida e em sua 
comunidade.

Entre as inovações propostas no currículo escolar estão às disciplinas da 
chamada base diversificada, são elas: projeto de vida, protagonismo juve-
nil, formação cidadã, iniciação a metodologia da pesquisa científica, estudo 
orientado e disciplinas eletivas. Este trabalho procura evidenciar a pesquisa, 
o protagonismo dos estudantes, a formação cidadã e o projeto de vida.

A proposta da escola de tempo integral adotada pelo municipio de 
Fortaleza, aos moldes fornecidos pelo ICE, parte de uma reformulação currí-
cular com intuito de ampliar a aprendizagem dos alunos bem como permitir 
que os mesmos consigam, ao longo de sua tragetória escolar, criar seu pro-
jeto de vida (ICE, 2019). A escola, ao aderir à proposta de escola de tempo 
integral, formatou ações com a perspectiva da elaboração não apenas de 
uma aula diferente, mas de disciplinas inovadoras, que seriam pensadas por 
professores de diversas áreas e promoveria a interdisciplinaridade. Assim, 
todas as ações buscam possuir um cunho interdisciplinar. Todas as ações 
citadas neste trabalho tiveram início com a parceria entre a unidade escolar, 
posto de saúde Anísio Teixeira, e comunidade local, formando uma ação 
sistêmica contra vários problemas que possuem fatores dimensões educa-
tivas, sociais, urbanos, ecológicos, entre outros.



1097
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

O detalhamento das ações desenvolvidas tem como objetivo geral este 
trabalho busca desenvolver ações de caráter sistêmico, envolvendo a escola 
com o seu entorno, sua comunidade, com os equipamentos sociais dispo-
níveis, onde cada ação não busca atingir apenas um aspecto isolado de um 
problema, mas atuar e interagir com possibilidades de soluções para o maior 
número possível de fatores causais de problemas que estão por si mesmos 
e por sua natureza também interligados com as áreas de saúde e educação. 
A sinergia desenvolvida em cada ação, como fruto de um “efeito dominó”, 
causou uma sequência de eventos intimamente amalgamados, soluções 
que potencializaram outras.

A citação de nomes de pessoas envolvidas é apenas uma tentativa de 
agradecer especialmente a algumas pessoas que contribuíram significati-
vamente ao conjunto do trabalho. Como os professores de Ciências Milene 
Freitas e Daniel Maia, professores da mais alta competência. Sobre a abor-
dagem sistêmica, para um problema com múltiplos fatores, exige-se uma 
ação multifatorial. Segundo Bertallanffy (1975), um sistema é mais que a 
soma de suas partes, e deve-se compreender o problema e a sua solução 
conhecendo o padrão dos fatores dentro de um sistema ou entre os siste-
mas, e não na ação individual de suas partes. Os problemas da educação e 
da saúde são multifatoriais, multifacetados, com muitas causas, logo exi-
gem ações multifocais, multifacetadas, com várias frentes de trabalho e de 
ação.

Uma abordagem sistêmica busca encontrar respostas para problemas 
complexos não apenas com uma ação, mas as ações buscam trabalhar os 
problemas de uma forma ampla, em várias frentes, com um conjunto de 
ações, e estas organizadas e focadas em volta de um objetivo maior, como 
um time com vários jogadores (ações com várias frentes) que jogam com o 
objetivo comum, uma estratégia para alcançar os frutos desejados. As ações 
aqui abordadas foram somadas e entrelaçadas por objetivos comuns dos 
agentes participantes, o exercício de uma pedagogia integradora. Deve-se 
começar primeiramente falando sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), 
um programa que incentiva a parceria escola-posto com ações de saúde na 
escola.

A Unidade de Atenção Primária em Saúde Anísio Teixeira, através do 
Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvendo ações de saúde na escola 
com temas como saúde bucal, vacinação, entre outras ações. O Programa 
Saúde na Escola (PSE) (BRASIL, 2007) surge como uma estratégia para 
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contribuir com o fortalecimento do binômio saúde-educação, como enfren-
tamento das vulnerabilidades na saúde da população (BRASIL, 2018). 
Viu-se a necessidade de estreitar laços entre escola e posto. Planejou-se 
então realizar visita dos alunos à unidade de saúde em 2018 para conhecer 
os serviços e multiplicar as informações na escola, além de propiciar uma 
melhor relação entre escola e unidade de saúde, a qual foi muito proveitosa. 
Esta visita foi apresentada na feira de Ciências na escola em 2018 e poste-
riormente no 1ª Encontro Nordeste de saúde da família, realizado no Centro 
de eventos em Fortaleza/Ce, onde os próprios alunos apresentaram o seu 
trabalho no evento.

Estes agentes externos da escola, quando veem a motivação dos estudan-
tes e os resultados desta parceria, maior motivação possuem e multiplicada 
a alegria obtêm. Após o evento no Centro de evento, a dentista Ana Cecília, 
em conversa informal com os alunos, descobriu uma “jóia rara”. Os alunos 
aprenderam com a professora de Ciências da escola, Profa. Milene, que a 
“jóia rara” é o cuidado que devemos ter com o nosso corpo e que devemos 
ter cuidado com as DST’s. A partir daí começou-se a convidar alunas de 
enfermagem da Unifor para trabalhar o tema sexualidade. O lúdico sempre 
esteve presente em todas as ações pois se entende hoje que esta facilita os 
processos educativos. A Ciência pode e deve ser vista através de métodos 
lúdicos e de preferência interativos, o que facilita o ensino (PEREIRA, 2012).

Paralelamente a estas ações, desenvolveu-se na escola a prática da 
reciclagem nos processos educativos, tais como produção de foguetes 
para a participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), produção 
de brinquedos, de experiências educativas, de produção de mosquitoeiras 
(armadilhas para combater o mosquito Aedes). Nas ações contra o mos-
quito Aedes, produziu-se cordéis com a participação dos estudantes. As 
equipes de saúde da Unifor, ao saber das ações do projeto, disponibilizam-
se a produzir cópias dos cordéis feitos pelos alunos com a temática dengue 
e também participaram no dia “D” da campanha da dengue na escola.

Este fato demonstra que a parceria escola, unidade de saúde e a Unifor 
está fortalecida no combate à dengue, o que é muito proveitoso para toda 
a comunidade escolar e para a comunidade na qual a escola está inserida. 
Nas ações deste tema, durante a realização da feira cultural da escola, com 
temas que valorizam a região nordeste, um dos temas abordados foi a temá-
tica Fauna e flora nordestina, onde foram confeccionadas flores de garrafas 
PET’s que remetem à flora nordestina, em toda a sua exuberância. Com as 
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garrafas fizeram-se flores e as suas tampas utilizou-se para a confecção 
de jogos como dama, iniciativa do professor de educação física ao trabalhar 
com jogos. A escola também usa as garrafas PET para a produção de um 
jardim vertical.

O combate à dengue dá-se com o combate ao próprio mosquito (vetor). 
A forma mais eficiente de acabarmos ou diminuirmos os casos de dengue 
é combatermos o vetor que transmite a doença. Logo, todas as ações que 
contribuam para a diminuição da proliferação do mosquito transmissor são 
válidas, incluindo ações de conscientização, debates e palestras sobre a 
temática e também a reciclagem de garrafas PET’s, o que diminui futuros 
reservatórios e criadouros de mosquitos.

A coleta de garrafas conscientiza sobre a diminuição da produção de lixo, 
sobre a importância de reciclá-lo ou reutilizá-lo, com o objetivo de que o 
mesmo não vá para a natureza. As garrafas PET’s coletadas na escola foram 
usadas para a produção de brinquedos, vasos de plantas (jardim vertical), 
na produção de mosquitoeiras, árvores de natal, entre outros. As garrafas 
foram oriundas também da produção das merendas dos alunos (suco). 
A produção de materiais que futuramente possam estimular a economia 
familiar e proporcionar alguma renda para as famílias. Sobre a participação 
social da comunidade nesta luta contra as arboviroses, foi realizada uma a 
caminhada no perímetro de algumas quadras da escola contra mosquito 
Aedes, com o envolvimento de pais e famílias da comunidade.

Na passeata tivemos como ações a distribuição de panfletos contra a 
dengue, distribuição de sacos de lixo para ação “Brigada Quarteirão Limpo, 
Vida segura”. Na campanha “Brigada Quarteirão Limpo, Vida segura”, alu-
nos profissionais de saúde e professores conversaram com os moradores 
locais, falando sobre a dengue e entregavam sacos de lixo para recolherem 
materiais que fossem possíveis acumuladores de água no domicílio, princi-
palmente dentro do seu domicílio. Ainda na passeata, houve a distribuição 
de cordel da dengue, batucada com instrumentos da escola, apitaço para 
chamar e mobilizar a comunidade, parada para conhecer a importância do 
“Ecopoint” para o bairro, conscientização dos moradores do bairro, distri-
buição de mosquitoeiras, distribuição de adesivos contra a dengue, parada 
na praça das flores e conversa com o senhor André do shopping da carne 
(benfeitor da praça das flores).

Foi nesta passeata contra o Aedes que conhecemos o Sr. André, que criou 
e adotou a pracinha local e transformou-a na “Pracinha Recanto das flores”, 
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comerciante do Shopping da carne. Na ocasião, ele discursou para os alu-
nos sobre a importância de cuidar do meio ambiente da comunidade. Na 
caminhada, abordaram-se catadores de materiais recicláveis no território 
da unidade escolar e orientá-los quanto à importância do acondicionamento 
correto de materiais. Podemos dizer que a comunidade escolar está sensi-
bilizada quanto ao tema trabalhado, após produzir mosquitoeiras, palestras, 
conversa com vários profissionais, criação do cordel da dengue, produção 
de cartazes e da realização de pesquisa sobre o tema sobre a incidência de 
casos de dengue, Zica e Chikungunya na comunidade de alunos, na famí-
lia dos alunos e na comunidade local, entre outras ações. No ano de 2018 
a escola ganhou o Selo Escola amiga da saúde, importante para divulgar 
nossos esforços junto à sociedade. A campanha também contou com a 
produção de materiais criativos como a produção de brinquedos, materiais 
lúdicos, árvores de natal e mosquitoeiras com garrafas PET’s (distribuídas 
gratuitamente na comunidade local durante a caminhada), para a diminui-
ção da produção de possíveis criadouros de vetores na comunidade.

No ano de 2019 a escola fez uma parceria com a comunidade, na pessoa 
do Sr. André, comerciante local e criamos dois projetos, o “Coloque Flores! 
Lixo Não!” e o “PANC é Vida!”. O primeiro aborda a criação de jardins, horta 
viva, entre outras ações como forma de usar todos os espaços da escola, 
tornando-os produtivos, ao invés de deixar esses espaços ociosos para o 
acúmulo de lixo, atacando o mosquito Aedes com o uso produtivo dos espa-
ços. Já o segundo projeto, estudou-se o uso de Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANC’s) no espaço escolar. Como problematização, temos o 
lixo no espaço escolar. O lixo hoje é um problema mundial, causando proble-
mas com poluição, doenças como dengue, etc. (MUNDO EDUCAÇÃO, 2019). 
Combate-se a produção de lixo e doenças incentivando a educação ambien-
tal e a consciência ecológica (PORTAL EDUCAÇÃO, 2019).

Uma das ações de sensibilização sobre o tema foi à palestra sobre 
Plantas Alimentícias Não Convencionais, onde foi convidada a Professora 
internacionalmente conhecida Nilza Mendonça, a qual gentilmente visitou a 
escola e abrilhantou a todos com o seu conhecimento. Também houve dois 
momentos de capacitação sobre as PANC’s.

O outro momento de capacitação envolveu um convite a professores, 
estudantes, merendeiras e pais de alunos a prestigiar a elaboração e degus-
tação de pratos feitos com PANC’s no comércio local do Sr. André, tudo feito 
por sua esposa, estudante de gastronomia, a Sra. Adriana. A relevância do 
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projeto e consequentemente a sua justificativa, é a urgente a necessidade de 
trabalhar ações globais, amplas, não restritas, motivando e sensibilizando os 
estudantes para que eles se sintam responsáveis pelo seu ambiente escolar, 
domiciliar, seu bairro, sua cidade, ..., seu planeta.

Este projeto possui vários benefícios para a escola e comunidade, como 
o fortalecimento e replicação de iniciativas locais como a pracinha “Recanto 
das flores”, no combate às arboviroses, fortalecimento de parcerias/comu-
nidade e cuidado com o meio ambiente, entre outras ações fomentadoras 
de novas ações desencadeadoras, ações “gatilho”

Metodologia

As ações foram realizadas por alunos provenientes de todas as séries, 
dos 6º aos 9º anos, durante o período aproximado de um ano. Todas as 
ações têm em comum ter um amplo impacto na comunidade escolar e local, 
sempre buscando a interação entre a escola e os equipamentos sociais do 
seu entorno, fomentando ações sistêmicas, holísticas, complementares e 
de amplo aspecto e alcance. O próprio espírito da Escola de Tempo Integral 
fomenta estratégias pedagógicas onde se explora o entorno da escola, 
integrando os espaços educativos, culturais, esportivos, entre outras pos-
sibilidades de interação onde a escola integra-se com a comunidade. Os 
estudantes da Escola de Tempo Integral Guiomar da Silva Almeida, têm sido 
estimulados no trabalho de equipe, desenvolvendo competências e habi-
lidades no convívio social. Divididos em equipes, realizaram várias ações 
cultivando na escola um espírito comunitário e harmônico.

As ações buscam desenvolver a pesquisa, o olhar crítico, o protago-
nismo dos estudantes, a interdisciplinaridade, a formação cidadã e o projeto 
de vida. Logo, as ações buscam sempre incentivar o pensamento crítico e 
reflexivo, não linear, mas sistêmico, um olhar complexo dos problemas pro-
postos, mas com proposta resolutiva. Desta forma, antes das ações, longos 
debates e rodas de conversa trabalhavam o tema para depois pensar o agir. 
Pesquisas eram desenvolvidas como forma diagnóstica, para depois ocorrer 
a intervenção. Nesse sentido, em linhas gerais, as ações eram desenvolvi-
das a partir da seguinte metodologia: Rodas de conversa com debates sobre 
o tema, pesquisa sobre o tema para a coleta de dados, busca de parce-
rias para aumentar a sinergia das ações e amplificar o alcance das ações, 
execução das estratégias propostas, averiguação dos resultados com apre-
sentação para a comunidade escolar e propostas de novas intervenções.
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Resultados e discussão

Podemos dizer que as ações propostas alcançaram os seus objetivos, 
de forma sistêmica e integrada, prestigiando ações de amplo espectro e de 
longo alcance social, escolar e comunitário. Através de ações de saúde bucal 
e sua relação com temas como doenças sexualmente transmissíveis, ações 
contra o mosquito Aedes, ações em conjunto com as equipes de saúde 
da Unifor, produção de mosquitoeiras, alimentação saudável, aleitamento 
materno e outros temas como diabetes e hipertensão têm sido debatidos de 
forma assídua, elevando as interações entre a unidade de saúde e a escola.

A prática da reciclagem nos processos educativos, o lúdico, produção 
cordéis com a participação dos estudantes, produção de brinquedos, pro-
dução de vasos de plantas (jardim vertical) com garrafas PET, entre outras 
ações educativas estão imbuídas nas ações como rotina no dia a dia da 
escola.

A parceria da comunidade com a participação do Sr. André, rendeu à 
escola a pintura do muro da escola com “motivos” de plantas PANC’s, regio-
nais e com poesias de estudantes da escola na promoção do combate ao 
mosquito Aedes.

No ano de 2018 a escola ganhou o Selo Escola amiga da saúde, o que 
nos motiva a batalhar pela conquista do Selo em 2019. O projeto “Coloque 
Flores! Lixo Não!” continua em pleno vapor na escola, estimulando ações de 
saúde através do cuidado com o meio ambiente.

Estudantes com pequenos incômodos estomacais, entre outros impre-
vistos têm buscado as plantas medicinais cultivadas na escola como forma 
de tratamento caseiro e popular e desenvolvido pesquisas para a compreen-
são da riqueza que a nossa flora nos reserva, um conhecimento milenar está 
sendo revivido dentro da comunidade escolar.

O “PANC é Vida!” também tem sido uma grande conquista para a escola, 
pois através dele, os alunos têm descoberto o quanto a nossa natureza ainda 
pode nos encher de sabedoria culinária e nos coroar cm espécimes vegetais 
ricos em nutrientes e de fácil manejo, devido à sua boa adaptação o nosso 
solo e clima, sendo ainda pouco explorado em nossa gastronomia local por 
simples desconhecimento das Plantas Alimentícias Não Convencionais 
(PANC’s).

Os dois projetos citados têm em comum a produção de jardins, pomar, 
horta, farmácia viva e plantas alimentícias não convencionais na escola, 
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como a palma, taioba e urtiga, entre outras, valorizando a biodiversidade 
local. As etapas realizadas para o alcance destes objetivos foram a sensibili-
zação sobre lixo e biodiversidade, dengue e ambiente saudável, a mobilização 
de parcerias oposto Anísio Teixeira e comunidade local, mantenedores da 
pracinha Recanto das flores, os quais estão ajudando a implantar o projeto 
na escola, visita à pracinha “Recanto das flores” com alunos e levantamento 
da biodiversidade local presente na pracinha, visita dos mantenedores da 
pracinha na escola para replicação da iniciativa local, produção de jardins 
verticais com garrafas descartáveis e a produção de material educativo com 
as ações realizadas, que seria uma História em Quadrinho (HQ), como um 
resumo das ações desenvolvidas. Etapas a concluir: produção de mudas 
para a comunidade.

Em Fortaleza há muitos casos notificados, justificando o planejamento 
de estratégias de combate à dengue. Para trabalhar melhor o tema, foi rea-
lizada uma pesquisa diagnóstica no momento da sensibilização para alertar 
os alunos sobre a importância da temática, na disciplina de PC (Pesquisa 
Científica). Para trabalhar melhor o tema, foi realizada uma pesquisa diagnós-
tica, como ação de sensibilização para alertar os alunos sobre a importância 
da temática, na disciplina de PC (Pesquisa Científica).

Pode-se observar na pesquisa diagnóstica sobre a temática da dengue, 
na disciplina de PC (Pesquisa Científica), o percentual de alunos que já tive-
ram dengue (15%), alunos que já tiveram familiares que já adoeceram da 
doença (49%), quem possui alguém na própria rua onde mora que já pegou 
a doença (44%) e quem já viu o mosquito transmissor na sua residência 
(43%). Sobre outras arboviroses tais como Zica e Chikungunya, foi feita uma 
pesquisa à parte.

Nesta pesquisa vê-se o percentual de alunos que já tiveram estas outras 
arboviroses (Zica e Chikungunya) (7%), alunos que já tiveram familiares que 
já adoeceram destas doenças (38%) e quem possui alguém na própria rua 
onde mora que já pegaram estas doenças (40%). Estas pesquisas possuí-
ram caráter sensibilizador para a comunidade escolar, sobre a importância 
da temática. Estas pesquisas foram realizadas na disciplina da Introdução à 
Metodologia e Pesquisa Científica (IMPC).

Outras pesquisas foram realizadas envolvendo a saúde na escola. 
Através de ações de saúde bucal da dentista Ana Cecília na escola, que a 
escola solicitou sua participação em ações que envolviam o tema saúde 
bucal com outros relacionados como Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
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alimentação saudável, aleitamento materno, entre outras ações de saúde 
que alavancaram a parceria escola/posto de saúde. Várias ações foram 
motivadas com esta parceria, tais como pesquisas realizadas com os alunos 
da escola, através da disciplina de Pensamento Científico (PC) e da eletiva 
“Alimentos na História” (2017/2018). Estas pesquisas mostraram que 45% 
dos familiares dos alunos possuíam diabetes e 55% possuíam pressão alta, 
onde 35% destes dois grupos possuem as duas patologias.

Desta forma, dos alunos possuem pais ou responsáveis com alguma 
Doença Crônica Não Transmissível (DCNT). Nesta pesquisa, pode-se ver 
que há altos percentuais de familiares com DCNT. A pressão alta e/ou dia-
betes que podem refletir em longo prazo na saúde dos alunos, tanto no seu 
componente genético como alimentar, devendo ser trabalhadas na escola 
como forma preventiva para a saúde dos alunos. Sobre a alimentação sau-
dável e a saúde bucal, trabalhou-se concomitantemente com a disciplina 
da eletiva “Alimento na História”. Torna-se necessário aqui falar um pouco 
sobre as “eletivas”.

As eletivas são “disciplinas” temporais, realizadas em cada semestre 
podendo ser criadas, modificadas, adaptadas ou extintas de acordo com o 
seu êxito. Elas são ofertadas para os estudantes e estes optam por aquela 
que seja mais atraente aos seus objetivos pessoais e colegiais. O objetivo 
principal das eletivas é oferecer aos estudantes temáticas atrativas que 
fortaleçam os conteúdos das disciplinas da base comum. A oferta dessas 
disciplinas eletivas se justificam no artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB. BRASIL. 1996).

Dentro da escola de tempo integral, essas disciplinas são pensadas no 
sentido de ampliar e aprofundar os conhecimentos adquiridos pelo aluno ao 
longo do ensino fundamental. Sendo assim, apesar de as eletivas estarem 
na base diversificada do currículo, elas partem do conteúdo que foi estabe-
lecido na base curricular comum, possibilitando que o aluno fortaleça seu 
aprendizado.

A aplicação da disciplina na prática nos levou a pensar sobre metodo-
logias diversas para apresentar de forma dinâmica o conteúdo desejado, 
assim partimos da prática de aulas expositivas, rodas de conversa, debates, 
elaboração de murais e cartazes, aulas de campo, aulas experimentais e 
atividades envolvendo pesquisas, entre outras ações.

A ETI apresenta como foco o desenvolvimento do projeto de vida do estu-
dante, dessa maneira todas as disciplinas devem se preocupar com esse 
objetivo (ZIMMERMAN, 2015).
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As disciplinas eletivas apresentam-se como uma maneira de 
diversificar os conteúdos e dinamizar as aulas. Desde o plane-
jamento até a execução, são pensadas formas e maneiras de 
apresentar a matéria de forma diferenciada, fugindo dos padrões 
da aula tradicional (ZIMMERMAN. 2015).
A produção e planejamento das disciplinas eletivas nos leva a 
refletir sobre a importante questão da interdisplinaridade em sala 
de aula. Apesar de não obrigatório, é incentivado a participação 
de professores de disciplinas diferentes na elaboração do pro-
jeto da eletiva. Esse trabalho conjunto entre as áreas pretende 
ampliar o diálogo e a cooperação entre os professores impedindo 
assim, que se criem “pequenas ilhas” na escola e incentivando a 
participação de todos no sucesso educacional (FRISON. 2012).
O debate sobre a interdisplinaridade passa necessariamente pelo 
planejamneto de uma disciplina eletiva. Na proposta desta ele-
tiva, a questão interdisciplinar traz para os estudantes a evolução 
dos hábitos alimentares ao longo do tempo e a preocupação na 
atualidade com a alimentação saudável. Ao realizar o planeja-
mento da proposta de tal disciplina, nos orientamos pelo desejo 
de inovar, para atrair os estudantes, pois isto é o que se espera de 
uma eletiva. Sobre as propostas das eletivas para os estudantes 
(ZIMMERMAN. 2015).

A eletiva Alimento na História foi ofertada por três semestres consecuti-
vos, no segundo semestre de 2017 e nos dois semestres de 2018. A eletiva 
foi realizada com a participação de uma média de trinta alunos oriundos dos 
sextos e sétimos anos.

Desde o início a eletiva buscou saber dos alunos as principais indagações 
e questionamentos dos alunos sobre o tema proposto relativo à temática. 
Foram utilizadas pesquisas, aulas práticas, aulas expositivas, rodas de con-
versa, debates, elaboração de murais e cartazes, aulas de campo, aulas 
experimentais e atividades envolvendo pesquisas, entre outras ações.

Através de uma roda de conversa inicial, descobrimos alguns temas gera-
dores como importância de certos alimentos e o depois do descrédito deles 
na mídia atual e na história, como alimentos apareceram na história, porque 
certos alimentos são como são, do que são feitos, os principais tipos de ali-
mentos a partir da revolução industrial e a sua importância para a economia, 
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dietas da moda, alimentos industrializados, alimentos orgânicos, diet, light, 
entre outras indagações que os alunos possuíam. A partir daí traçamos um 
roteiro a partir do qual a cada semana nós trabalhamos um tema específico.

Assim elaborou-se uma proposta de disciplina envolvendo aulas de 
campo e aulas experimentais sobre alimentação saudável, bem como reali-
zamos atividades no ambiente escolar para incentivar o consumo consciente 
de alimentos que fazem bem a saúde. Projetamos então o roteiro das aulas 
incluindo a exibição de filmes e documentários, pesquisas sobre doenças 
causadas pela má alimentação, os hábitos alimentares do seres humanos 
ao longo dos períodos históricos, realizamos debates sobre quais hábitos 
seriam mais saudáveis e tentamos assim aguçar a curiosidade dos alunos 
sobre a comida. O resultado de nossa prática docente nesta eletiva foi bas-
tante positiva, pois ao final da eletiva realizamos uma roda de conversa na 
qual os estudantes relataram que puderam aplicar os conhecimentos adqui-
ridos na eletiva na sua vida domiciliar e na saúde familiar.

Os relatos foram muito positivos, o que fizeram com que ela pudesse ser 
replicada mais vezes com o foco amais ampliado e diversificado em suas 
versões posteriores, através das contribuições dos alunos no fechamento 
da eletiva, o que contribuiu para aumentar a sua característica interdisci-
plinar. Observamos que através dos relatos dos estudantes a cada aula 
mostravam-se cada vez mais seletivos e críticos com relação à alimentação 
escolar e pessoal. Alguns alunos relataram que comentavam o que viam nas 
aulas na família e que os pais mostravam-se sensíveis aos questionamen-
tos dos filhos e buscaram melhorar a alimentação da família.

A eletiva também mostrou-se importante para a escola conhecer aspec-
tos importantes como a aceitação da alimentação escolar por parte do aluno, 
incidência de patologias como diabetes e pressão alta nos familiares dos 
estudantes, o que foi trabalhado posteriormente com os outros professores 
de Ciências da escola para reforçar este trabalho nas outras séries. Outros 
temas foram trabalhados como bullying, auto imagem, alimentação saudá-
vel, principais doenças atuais e relacionadas aos jovens. Ao chegar neste 
momento, foi feito também uma pesquisa sobre o percentual de incidência 
de patologias como diabetes e pressão alta nos familiares dos alunos da 
eletiva. Esta pesquisa posteriormente foi ampliada para toda a escola, o que 
contribuiu com novos direcionamentos como um estudo sobre a aceitação 
e qualidade da alimentação escolar.



1107
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Paralelamente o tema alimentação e saúde bucal eram trabalhados com 
os alunos, onde uma pesquisa sobre escovação foi realizada para saber 
sobre o hábito de higiene bucal dos alunos. Ainda nos trabalhos com a den-
tista Ana Cecília, envolvendo saúde bucal e alimentação, descobriu-se que 
alguns alunos consumiam “pasta dental”, o que é prejudicial à saúde, o que 
provocou uma temática sobre o tema.

A temática da alimentação saudável nos fez descobrir vários temas cor-
relatos como o consumo de açúcar pelos alunos, temas como obesidade e a 
avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) dos estudantes, a aceitação do 
cardápio escolar pelos alunos, as práticas adequadas de higiene no manu-
seio de alimentos na cantina escolar, entre outros temas. Sobre o consumo 
de açúcar pelos alunos em sua alimentação domiciliar, viu-se que os alunos 
consumiam grande quantidade de açúcar em sua alimentação, chegando a 
alguns alunos a colocarem seis colheres de sopa de açúcar em apenas um 
copo de suco de 200mL. Depois dessa análise foi-se falado sobre a relação 
entre açúcar, obesidade e diabetes.

Todas estas temáticas nos levaram a fazer pesquisas sobre o IMC dos 
alunos. Na pesquisa, feita no segundo semestre de 2018, em sua maioria, 
86% dos alunos estavam com peso adequado, 10% estavam com sobrepeso 
ou obesidade e 4% com baixo peso. Menos de 1% estava com baixo peso, 
dentro dos estudantes pesquisados.

Esses dados fizeram com que o tema alimentação saudável fosse abor-
dado nas aulas seguintes. Para complementar a temática de alimentação, 
fez-se uma pesquisa sobre a aceitação da alimentação escolar e a sua ade-
quação a uma alimentação saudável e viu-se que a alimentação escolar por 
vezes apresentava um cardápio em que alguns itens não eram muito bem 
aceitos pelos alunos, como verduras, refeições lácteas, sucos, entre outros.

Essa informação fez com que o tema alimentação saudável fosse revisto 
e trabalhada a aceitação da dieta. Alguns alunos questionaram as práticas 
adequadas de higiene no manuseio de alimentos na cantina escolar, o que 
nos direcionou a fazer novas pesquisas sobre este tema, com um olhar para 
as manipuladoras de alimentos da escola.

Percebeu-se que os alunos tornaram-se mais críticos com relação à 
sua higiene pessoal e atentos à higiene dos manipuladores de alimentos da 
cozinha, o que foi visto como algo muito positivo.
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Considerações finais

Podemos concluir que as ações foram realizadas com êxito, sendo sis-
têmicas e integradoras entre comunidade, saúde e educação. Com este 
trabalho, viu-se que o pensamento científico-reflexivo desenvolvido nas 
pesquisas, no protagonismo dos estudantes, na formação cidadã e no pro-
jeto de vida foi estimulado. As ações produziram um fortalecimento dos 
agentes participantes e motivaram a todos provocando o planejamento e 
perpetuação de novas ações futuras.
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ENSINO DE JI-PARANÁ/RO

Juverlande Nogueira Pinto1 | Edilaine Alves da Silva Nogueira2 
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Resumo: O trabalho que se segue tem o objetivo de apresentar o processo 
de implantação e reflexão sobre a construção das concepções de Avaliação 
na Educação Infantil, bem como os novos instrumentos adotados na Rede 
Municipal de Ensino do Município de Ji-Paraná/RO. O texto está organizado 
de forma que apresenta um breve relato histórico do surgimento da Educação 
Infantil no Município de Ji-Paraná, exposição cronológica das etapas de res-
significações de concepções de criança, partindo do cuidar e escolarização 
à significatividade. Descreve os percalços do processo formativo das novas 
concepções e o rompimento com paradigmas e ideias internalizadas que 
diferem das diretrizes e normas vigentes da Educação Infantil, as quais pre-
conizam a criança como centro do processo educacional e protagonista de 
sua própria história. Dentro deste contexto, discorre sobre o processo ava-
liativo permeado pelas concepções emergentes do momento histórico em 
que estavam inseridas A metodologia aplicada foi a pesquisa qualitativa e 
coleta de dados documentais, que se deu por meio de análise dos registros 
de reuniões e dos documentos normatizadores da Secretaria Municipal de 
Educação, das Diretrizes Nacionais para a Educação e por meio de entrevista 
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com três professores que participaram do processo de revisão do Sistema 
de Avaliação da Rede Municipal de Ensino para a Educação Infantil.
Palavras-chave: Avaliação, Concepção, Criança.
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Introdução

Na busca por uma forma de avaliar na Educação Infantil que se apro-
ximasse das alterações necessárias para esta etapa no município 
de Ji-Paraná/RO, percorreu-se um caminho com muitos percalços. 

Foram inúmeros os confrontos ocasionados em função das concepções 
internalizadas pelas professoras e professores, equipe pedagógica e ges-
tores, bem como com os técnicos da Secretaria Municipal de Educação. 
Percebeu-se que identificar as necessidades e o que precisa ser repensado 
não significa saber o caminho a trilhar, mas sim, construir, construir nova-
mente e enveredar-se pelo desafiador desconhecido, descortinando novas 
concepções durante o percurso de um caminho inovador.

Nesse processo de reconstrução e reformulação de ideias, a Secretaria 
Municipal de Educação de Ji-Paraná por meio da Gerência de Educação 
Infantil, o Grupo de Estudos da Educação Infantil da Universidade Federal 
de Rondônia e os Professores Formadores do Núcleo de Acompanhamento 
Pedagógico da Educação Infantil planejaram uma série de reuniões de refle-
xão e análise dos instrumentos de avaliação utilizados, estudo das normas 
da educação em nível Nacional, Estadual e Municipal vigentes e a análise 
comparativa entre estas e as novas concepções de criança e de avaliação 
na Educação Infantil.

O presente trabalho apresenta as minúcias de um processo democrático 
e reflexivo de construção de novas concepções de avaliação na Educação 
Infantil que resultou na reformulação dos instrumentos utilizados na Rede 
Municipal de Ensino e contribuiu para a ressignificação da concepção de 
avaliação centrada na criança como protagonista desvinculada do adulto-
centrismo e sob a ótica de um ser integral.

Metodologia

O presente artigo fundamentou-se metodologicamente na pesquisa 
qualitativa e coleta de dados documentais por meio de análise dos registros 
de reuniões e dos documentos normatizadores da Secretaria Municipal de 
Educação de Ji-Paraná/RO, das Diretrizes Nacionais para a Educação, regu-
lamentada pela Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009 e a realização 
de entrevista com três professores que participaram do processo de revisão 
do Sistema de Avaliação da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil.
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Iniciando o percurso - concepções da base

A Educação Infantil por um longo tempo foi vista como local para acomo-
dar as crianças, restringindo-se ao cuidar: alimentação, proteção e higiene. 
Neste contexto, não havia uma perspectiva educacional ou uma preocu-
pação por parte dos órgãos normativos e organizacionais da educação 
nacional quanto às necessidades da criança para o seu desenvolvimento 
integral, mas uma visão adultocêntrica, onde a criança era vista como um 
adulto em miniatura. Os primeiros Jardins de Infância no Brasil surgiram 
em 1875 (KULMANN JR, 2010). Ao contrário do modelo europeu em que o 
objetivo era a ampliação do trabalho industrial feminino, no Brasil, original-
mente, o principal objetivo era a educação das crianças filhos de escravos 
provenientes da Lei do Ventre Livre. Somente a partir do período republicano 
que o objetivo passou a ser atender os filhos de trabalhadores e operários, 
sendo os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal precurso-
res nessa proposta.

Nas primeiras décadas do século XX foram implantadas 16(dezesseis) 
Pré-Escolares assistencialistas no Brasil e começam a surgir em todo o país 
instituições de assistência social ou de saúde destinadas ao atendimento 
de crianças pobres (KULMANN JR, 2000, p. 477) e, a partir dos anos 1920 e 
1930, passa a ser objeto de grande atenção por parte da sociedade.

No entanto, somente no período de 1937 à 1945, Estado Novo, o governo 
assumiu oficialmente a responsabilidade do atendimento infantil criando 
o Ministério da Educação e Saúde e duas décadas mais tarde aprovou a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 4024/61, na 
qual estabeleceu que crianças menores de 07(sete) anos receberiam aten-
dimento educacional por meio de Escolas Maternais ou Jardins de Infância, 
permanecendo, porém o estímulo a empresas e indústrias a manterem insti-
tuições do gênero para os filhos de seus trabalhadores (KULMANN JR, 2000, 
p. 487).

Na aprovação da LDB n. 5692/71, o Estado mais uma vez se isenta de sua 
responsabilidade ao estabelecer em seu art. 19 que os sistemas de ensino 
iriam velar para que as crianças de idade inferior recebessem educação em 
escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes.

Enfim, somente com a Constituição de 1988 a criança passou a ser con-
siderada como sujeito de direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, 
cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária e 
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as Creches e Pré-Escolas passaram a compor os Sistemas Educacionais. 
No entanto, somente com a LDB 9394/96 reconhece tais instituições como 
parte do Sistema Educacional, possibilitando a superação desses espaços 
de segregação social (KULMANN JR, 2000, p. 493).

A Educação Infantil, assim, passa a ser considerada a primeira etapa da 
Educação Básica, conforme dispõe o art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional n. 9394/96, tendo como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança, de até 05(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicoló-
gico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 
(BRASIL, 1996) e define o processo avaliativo na Educação Infantil, em seu 
art. 31, como:

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvol-
vimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para 
o acesso ao ensino fundamental;
V - expedição de documentação que permita atestar os proces-
sos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.

Em 1998 o Ministério da Educação aprovou os Referenciais Curriculares 
para a Educação Infantil - RCNEI, o primeiro documento orientador das 
práticas pedagógicas para esta etapa de ensino e, entre as orientações, 
estabeleceu o seguinte fundamento para a avaliação na Educação Infantil:

A observação e o registro se constituem nos principais instrumen-
tos de que o professor dispõe para apoiar sua prática. Por meio 
deles o professor pode registrar, contextualmente os processos 
de aprendizagem das crianças; a qualidade das interações esta-
belecidas com outras crianças, funcionários e com o professor 
e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo infor-
mações sobre as experiências das crianças na instituição. Esta 
observação e seu registro fornecem aos professores uma visão 
integral das crianças ao mesmo tempo que revelam suas parti-
cularidades (BRASIL, 1998, P.58 e 59).

O RCNEI chega às escolas, entretanto, não houve um movimento sig-
nificativo de implementação deste documento por meio da formação 
continuada de professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de 
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Ji-Paraná/RO, preservando as mesmas práticas docentes, as quais, em sua 
maioria, pautavam-se nas práticas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Em 2009 é instituído o documento mandatório da Educação Infantil, por 
meio da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, estabelecendo as novas 
concepções de avaliação para a Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 29):

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos 
para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação 
do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, pro-
moção ou classificação, garantindo:
• A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano;
• Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crian-
ças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); A continuidade 
dos processos de aprendizagens por meio da criação de estraté-
gias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos 
pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, 
transições no interior da instituição, transição creche/pré-escola 
e transição pré-escola/Ensino Fundamental);
• Documentação específica que permita às famílias conhecer o 
trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desen-
volvimento e aprendizagem da criança na Educação Infantil;
• A não retenção das crianças na Educação Infantil.

Inicia-se, assim, um processo reflexivo e de enfrentamento para a cons-
trução de novas práticas pedagógicas que atendessem às novas orientações 
do Ministério da Educação, condizentes às necessidades da criança e que 
viabilizasse a oferta de uma educação de qualidade.O desenvolvimento da 
pesquisa contém a revisão bibliográfica, as principais discussões teóricas e 
a trajetória da mesma ao longo do recorte estudado.

Repensando as concepções de avaliação na Educação Infantil

A Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Ji-Paraná/RO teve 
início na década de 90. As primeiras instituições tinham como foco o cui-
dar, o qual fundamentava-se em três ações principais: proteger, higienizar e 
alimentar. Quanto aos aspectos educacionais, todas as ações voltavam-se 
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para o preparo da criança para o acesso ao ensino fundamental, ou seja, 
pré-alfabetização.

Embora no contexto educacional a brincadeira, inerente à criança, aconte-
cesse, esta se dava de forma livre, sem o acompanhamento, direcionamento 
ou planejamento necessário à sua intencionalidade educativa.

Era comum neste período salas de Maternal e Pré-Escolar com 30(trinta) 
crianças e uma única professora, sem auxiliar, atendidas de forma integral, 
com espaços de descanso superlotados e equipe de profissionais reduzidas. 
Neste contexto, a concepção docente de Educação Infantil restringia-se ao 
processo de escolarização independente. Não havia uma orientação espe-
cífica da Secretaria Municipal de Educação, supervisores escolares para 
auxiliar no planejamento docente e promover a formação continuada ou um 
documento orientador que estabelecesse critérios curriculares e que defi-
nisse parâmetros de concepção de criança.

Em 1998, com a aprovação dos Parâmetros Curriculares para a Educação 
Infantil iniciou-se o processo de discussão quanto às Diretrizes Curriculares 
para a Educação Infantil e a Secretaria Municipal de Educação deu início 
às discussões quanto ao processo avaliativo. Foram inúmeras discussões 
entre os gestores, supervisores das escolas recém contratados e a equipe 
técnica da Secretaria para se chegar a um consenso quanto ao instrumento 
avaliativo a ser utilizado e as habilidades a serem cobradas de cada turma.

Optou-se naquele momento por uma lista de habilidades, com quatro colu-
nas disponibilizadas à sua frente para que o professor, ao final do bimestre, 
assinalasse em cada habilidade: (D) para a Habilidade em Desenvolvimento, 
(S) para a Habilidade Desenvolvida e

Habilidade não Desenvolvida. O que normalmente acontecia era o preen-
chimento desta ficha ao final do bimestre, de forma que o resultado não 
correspondia de forma precisa ao desenvolvimento real da criança e não 
expressava qualquer ação reflexiva.

Novas discussões foram levantadas em 2013 quando a Secretaria 
Municipal de Educação retomou as discussões sobre as concepções de ava-
liação da rede e a importância de construirmos um Sistema de Avaliação da 
Rede Municipal de Ensino, as quais resultaram na construção da Instrução 
Normativa de Avaliação nº 005/GAB/SEMED/2014, com intenção de se 
aproximar das especificidades avaliativas para a Educação Infantil.
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CONSTRUINDO A RELAÇÃO AVALIAÇÃO E PROTAGONISMO

Com o Sistema de Avaliação da Rede, a avaliação da Educação Infantil 
passou por novas mudanças. Da ficha de preenchimento docente, após inú-
meras reuniões formativas e discussões sobre os direitos de aprendizagem, 
a capacidade de desenvolvimento infantil e as potencialidades da criança, a 
ficha de preenchimento docente não dava mais conta de atender as necessi-
dades refletidas nas formações continuadas embasadas nas DCNEIs, agora 
a avaliação passava a apresentar instrumentos que as equipes poderiam 
escolher por adotar como instrumento avaliativo. As opções estavam entre 
relatórios de aprendizagem a cada bimestre e portfólio.

Enveredar por um novo caminho de avaliação na primeira infância tor-
nou-se um processo permeado de angústias geradas pela necessária 
desconstrução e construção de concepções sobre ser docente na edu-
cação infantil, concepções de criança que se revelavam nos relatórios o 
distanciamento das necessidades de aprendizagem e desenvolvimento das 
crianças, bem como das concepções das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil (DCNEIs), pois em boa parte dos docentes ainda 
prevalecem as concepções tradicionais de educação, necessitando de um 
documento que pudesse orientar as práticas pedagógicas das instituições.

Embasando-se nos princípios éticos, políticos e estéticos que orientam 
o atendimento às crianças pequenas e nas DCNEIs, documento mandatório 
desta etapa de ensino, a Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Ji-Paraná/RO, reafirmando seu compromisso de assegurar uma Educação 
Infantil de qualidade, construiu o primeiro documento orientador das práti-
cas pedagógicas, as Orientações Curriculares para a Educação Infantil de 
Ji-Paraná/RO. Assim, o Município passou a ter o seu próprio currículo, onde 
a avaliação passou a ter a seguinte concepção:

Ao avaliar o professor deve observar o percurso que cada criança reali-
zou na construção dos seus conhecimentos, sem que haja comparações, 
considerando que cada criança se desenvolve ao seu tempo. A avaliação 
deve contemplar a autonomia, desenvolvimento motor, afetivo, emocional 
e cognitivo, ou seja, em todas as suas linguagens, evidenciando o que cada 
criança consegue realizar com autonomia após as mediações oportuniza-
das e intervenções realizadas pelo docente (JI-PARANÁ, 2016, p. 15).

Com este documento instituído e a Instrução Normativa de Avaliação 
posta, continuamos a estudar e discutir as concepções na tentativa de 
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sensibilização das equipes das instituições, principalmente dos docentes, 
pois agora se tinha um documento mandatório do

Município alinhado com as concepções das DCNEIs de criança como 
sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidia-
nas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2009, 
p. 12).

Neste sentido, os encontros formativos passaram a ter como pauta as 
Orientações Curriculares para a Educação Infantil do município de forma sen-
sibilizadora e nesta perspectiva passou acontecer em loco e não somente 
na Secretaria de Educação. Assim a equipe docente poderia contextuali-
zar suas discussões de forma reflexiva. Para Smith e Craft (2010) a prática 
reflexiva é um aspecto vital do trabalho com crianças pequenas. Espera-se 
que os profissionais que trabalham com educação pré-escolar na educação 
infantil reflitam sobre suas práticas de várias formas diferentes, a fim de 
ampliar seu desenvolvimento profissional.

A partir das reflexões postas pelo currículo e pela normativa de avalia-
ção, as equipes das instituições que atendiam a primeira infância, optaram 
pelo portfólio. Este instrumento era composto por uma sondagem inicial da 
criança, atividades por campos de experiência com registros e o relatório 
individual de aprendizagem. A sondagem inicial era feita de cada criança e 
por campos de experiências (eu no mundo social e natural, linguagem oral e 
escrita, matemática, artes visuais, movimento e música) observamos que as 
professoras e professores faziam com mais ênfase a de matemática e lin-
guagem oral e escrita, pois tinham muita dificuldade de observar e registrar 
as experiências das crianças em outros campos. O relatório final também 
não era diferente.

Neste processo de formação, enquanto técnicos também nos constituí-
mos reflexivos, ao passo que fomos percebendo que estratégias novas de 
formação precisavam ser experimentadas, pois o corpo docente demons-
trava dificuldade de romper com a linearidade de como achavam que as 
crianças aprendiam. Imbernón (2010), [..] a educação e a formação docente 
devem romper essa forma de pensar que leva a analisar o progresso e 
educação de uma maneira linear, sem permitir integrar outras formas de 
ensinar, de aprender, de se organizar[...]. Mudanças nas formas de mediar 
formação continuada dos docentes foram postas em prática, com formação 
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dos coordenadores pedagógicos para serem a parceira mais experiente dos 
docentes em loco, e outras formas de organizar o cotidiano foram surgindo. 
Aos poucos fomos permitindo que o protagonismo das crianças fosse 
garantido, entretanto, a avaliação ainda era nosso “calcanhar de Aquiles”.

Passamos a buscar inspiração na experiência de Reggio Emilia, aprofun-
dando em estudos de como a criança aprende? Como interage? Como se 
relaciona com o mundo? Como investigam? Começamos, então a significar 
ainda mais as idades que compreende a primeira infância. Com muitas refle-
xões a partir das várias contribuições, principalmente do poema “a criança 
é feita de cem” de Loris Malaguzzi, pois realmente a sociedade e a escola 
estavam tirando das crianças as suas 99 linguagens. A compreensão de que 
as crianças tinham várias formas de aprender e de se desenvolver e que não 
era da mesma forma que boa parte dos docentes concebia gerou angús-
tias e desequilíbrio com relação a ser professor e professora da Educação 
Infantil.

Observar e registrar ainda estavam bem distantes das práticas diárias dos 
docentes, mas com o acompanhamento pedagógico percebemos através 
das leituras dos relatórios, principalmente os de sondagens que as dificul-
dades da equipe docente se concentrava principalmente em o que sondar 
de campos de experiências como artes visuais e música. Percebemos 
também que o relatório de sondagem não cabia mais diante da crianças 
potente, criativa, investigativa, imaginativa e sujeito de direitos que deveriam 
ser garantidos e que precisavam ser vista em sua inteireza.

Com essa descoberta precisávamos avançar quanto a avaliação, pois 
esta precisava revelar o protagonismo das crianças no seu percurso de des-
cobrir o mundo, de aprender e se desenvolver.

O processo formativo de construção de novas concepções 
da avaliação na Educação Infantil: da escolarização à 
significatividade

Os desafios eram muitos, além da formação inicial docente que até então 
não aprofundava nas especificidades da educação infantil, ainda tinha a 
questão do tempo, que era alegado como insuficiente pelos docentes para 
efetivar o trabalho pedagógico de acordo com o currículo, bem como a pró-
pria forma de avaliação que não dava mais conta do nosso currículo.
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Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 
2017, vislumbramos outras formas de organizar a prática pedagógica com 
intuito de desburocratizar os instrumentos utilizados pelos docentes da rede. 
Agora os campos de experiências passariam a ser: o eu, o outros e o nós; 
corpo, gestos e movimento; escuta, fala, pensamento e imaginação; espa-
ços, tempos, quantidades, transformações e relações e o traços, sons, cores 
e formas, e que esses campos trabalhados na perspectiva de entrecampos 
e não mais separados, pois trabalhávamos com projetos, mas também com 
sequências didáticas que era construída por campo de experiência. Outra 
mudança significativa neste contexto, foi os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças que devem ser garantidos cotidianamente:

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 
competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as 
condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 
desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 
desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam cons-
truir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural (BRASIL, 
2017, P. 37).

A BNCC ampliou o que as DCNEIs já preconizavam, nos mostrou outros 
caminhos de continuidade de estudos das concepções, pois estávamos no 
caminho certo, a definição nacional do trabalho docente, que conforme a 
BNCC:

Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, 
mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a plura-
lidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. 
Ainda, é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens 
das crianças, realizando a observação da trajetória de cada criança e de 
todo o grupo – suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens. 
Por meio de diversos registros, feitos em diferentes momentos tanto pelos 
professores quanto pelas crianças (como relatórios, portfólios, fotografias, 
desenhos e textos), é possível evidenciar a progressão ocorrida durante o 
período observado, sem intenção de seleção, promoção ou classificação de 
crianças em “aptas” e “não aptas”, “prontas” ou “não prontas”, “maduras” ou 
“imaturas”. Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços 
e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças 
(BRASIL, 2017, p. 39).
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Com o papel docente e intencionalidade educativa bem marcados nos 
enveredamos na construção de uma resolução de avaliação que conver-
sasse melhor com nossas concepções de criança e de educação infantil, 
assim como a reelaboração das Orientações Curriculares para a Educação 
Infantil de Ji-Paraná/RO para alinhar à normativa nacional estabelecida.

A partir de muitos estudos da equipe de técnicos da secretaria muni-
cipal de educação, bem como as discussões nas formações continuadas 
com coordenadores e professoras, fomos firmando e fundamentando nos-
sas concepções na sociologia da infância como salienta Sarmento (1997), 
o reconhecimento da capacidade de produção simbólica por parte das 
crianças e a constituição das suas representações e crenças em sistemas 
organizados, isto é, em culturas. Neste sentido, vemos a criança com uma 
categoria social própria, potente e construtora de cultura. Friedmann (2014) 
contribui na perspectiva de melhor compreendermos as crianças, pressu-
põe [...] adentrar seus mundos, colocar-se na pele, no corpo e na alma dela 
[...]. Esta afirmação nos coloca em movimento de busca de romper algumas 
barreiras, rompendo definitivamente com aspectos escolarizantes para a 
significatividade das práticas avaliativas.

No processo de construção de uma resolução de avaliação alinhada aos 
documentos normatizadores e concepções de criança, iniciou-se a discus-
são. Com a minuta construída, agora foi a vez das professoras e professores 
fazerem sua intervenção no texto. A análise foi criteriosa, os docentes con-
cordaram com a retirada da sondagem, pontuaram que os relatórios das 
atividades se estivessem com menos rigidez burocrática. Assim, em 18 
de abril de 2019, nascida da coletividade homologou-se a Resolução nº 
105/2019-CME/PMJP/RO que instituiu o novo Sistema de Avaliação da 
Rede Municipal de Ensino.

As crianças e seus modos próprios de descobrir o mundo ganham mais 
ainda centralidade curricular, como protagonistas com direitos de viver a 
infância e dando-lhes condições de aprender e se construir ao longo da 
Educação Infantil. A avaliação passa a ser entendida como um olhar sen-
sível para as descobertas e conquistas das crianças, sendo enriquecidas, 
desafiadas e provocadas pelas intencionalidades educativas dos docentes. 

É na organização pedagógica que se evidencia as concepções dos pro-
fessores e professoras da primeira infância. Na concepção que retrata a 
criança pequena como centro da organização pedagógica e intencionalidade 
educativa, revelará os elementos que viabilizam os arranjos dos espaços, 
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dos tempos, dos materiais para as aprendizagens e desenvolvimento coti-
dianamente, bem como as especificidades de avaliar na primeira infância. 
Destacamos que as vivências das crianças precisam possibilitar experiên-
cias, reconhecendo que se faz na promoção de práticas sociais e culturais 
criativas e interativas, garantindo que toda criança tenha o tempo e o ritmo 
de ação e sua iniciativa respeitadas.

Aqui, a integração entre os campos de experiências e direitos de apren-
dizagem e desenvolvimento serão claramente percebidas, respaldadas nas 
experiências concretas da vida cotidiana. Conforme (EDWARDS, GANDINI 
E FORMAN, 2016 p.155) “[...]. As crianças nunca devem ser ensinadas de 
maneira abstrata, generalizada e desconectada da realidade concreta [...]”. 
Cabe Na organização das situações mediadoras de significativas apren-
dizagens, deve considerar seus afetos, suas linguagens, seus modos de 
conhecer, seus desejos, seus modos de brincar, seus fazeres e garantir seus 
direitos. É importante que o processo pedagógico e de construção de conhe-
cimentos pelas crianças não tenha metas impostas a elas, negligenciando 
os sentidos que esses processos têm nas experiências infantis.

Resultados e discussão

A avaliação na Educação Infantil do Município de Ji-Paraná/RO efetiva-
se em consonância com as DCNEIs que estabelece que as instituições de 
educação infantil “devem criar procedimentos para acompanhamento do 
trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, 
sem objetivo de seleção, promoção ou classificação”. Neste sentido, têm 
suas especificidades e não deve ser focada apenas no desenvolvimento 
cognitivo, mas de forma que contemple todas as aprendizagens e desen-
volvimento das crianças, considerando a subjetividade e integralidade do 
sujeito e as múltiplas linguagens.

Nesta perspectiva, a avaliação passa a ser: acompanhar, registrar e 
comunicar as experiências infantis nas vivências oportunizadas por meio 
de intencionalidades educativas, sem que haja comparações, considerando 
que cada criança se desenvolve ao seu tempo e de diferentes maneiras. Para 
tanto, a avaliação deve contemplar a autonomia, desenvolvimento motor, 
afetivo, emocional e cognitivo, ou seja, em todas as suas linguagens.

A avaliação municipal se efetiva por meio de portfólio, devendo cons-
tar nele as experiências que as crianças tiveram ao longo do ano. Para a 
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construção deste documento se faz necessário observar a criança e seu 
percurso de desenvolvimento e construção de sua aprendizagem, que 
consequentemente influenciará as intenções do professor ao planejar, 
orientando a ação-reflexão-ação. Este processo avaliativo exige observa-
ção sistemática das crianças em suas ações cotidianas, escuta atenta e 
sensível, registros, resultando em uma documentação pedagógica que tem 
como objetivo comunicar no espaço institucional as investigações e desco-
bertas das crianças. Vecchi (2017) contribui no sentido de que documentar 
oferece um olhar geral para a criança e faz aumentar o respeito a ela e o 
desejo de conhecê-las melhor. Formosinho (2019) afirma que a documen-
tação permite observar, escutar e interpretar a experiência vivida e narrar 
aprendizagem.

Considerações finais

A caminhada no processo formativo continua, o grupo de professoras 
que participaram da pesquisa agora passam a se questionar como qualifi-
car seus registros, estão refletindo sobre como projetar suas observações 
por meio de perguntas para guiarem seus

olhares e em como organizar as narrativas das crianças na constru-
ção de seus conhecimentos. Buscamos apoio teórico em livro da coleção 
Reggio Children (2014) que contribui dispondo que documentação é, então, 
esse processo dialético, afetuoso e também poético. Não ´só acompanha o 
processo de conhecimento, mas, em certo sentido, estimula-o.

A busca pela significatividade da avaliação na primeira infância no muni-
cípio de Ji-Paraná para tornar visível a aprendizagem das crianças nos 
conduz para um caminho a percorrer, contudo, com cada vez mais empode-
ramento das especificidades de avaliação na educação infantil.
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PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL: PERSPECTIVAS INVESTIGATIVAS NA 

PRODUÇÃO ACADÊMICA

Rosenira Monteiro da Costa Oliveira1 | Deuzilene Marques Salazar2

Resumo: Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) se localiza como teoria peda-
gógica contra-hegemônica e defendemos que esta teoria traz fundamentos 
e subsídios que possibilitem práticas educativas em educação profissio-
nal e tecnológica numa perspectiva de formação humana e de apropriação 
dos conhecimentos para transformação social. Este texto originou-se na 
disciplina de Teorias e Práticas de Ensino e Aprendizagem do Mestrado 
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. A problemática de 
discussão consistiu em: que perspectivas investigativas com os fundamen-
tos da PHC na educação profissional emergem nas produções acadêmicas 
no período de 2010 a 2018?. Objetiva-se o mapeamento das perspectivas 
investigativas da PHC no contexto da educação profissional. O estudo se 
desenvolveu por meio da pesquisa documental em teses e dissertações 
disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 
analisando nos objetivos e resultados alcançados contidos nos resumos 
de cada documento. O artigo está organizado em quatro seções, além da 
introdução e das considerações finais. Na primeira, apresenta-se a pesquisa 
documental como caminho metodológico. Na segunda, discutimos os fun-
damentos da pedagogia histórico-crítica. Na terceira, sistematizamos as 
bases conceituais da educação profissional e tecnológica. Por fim, na terceira 
seção, apresentam-se os dados e sua análise. Como resultados, os docu-
mentos analisados indicam a expectativa criada e gerada pela PHC para um 
processo educativo diferenciador, que incorpore além dos conteúdos das 
disciplinas, a formação de sujeitos que ao se apropriarem do conhecimento 

1 Discente do Mestrado Profissional em Educação Profisisonal e Tecnológica – ProfEPT do IFAM. 
E-mail: roseniracosta@hotmail.com

2 Docente do Mestrado Profissional em Educação Profisisonal e Tecnológica – ProfEPT do IFAM. 
E-mail: deuzilenemarques@gmail.com
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sistematizado, transformem a sociedade. O estudo indica a necessidade de 
novos estudos que investiguem as práticas educativas em educação profis-
sional e tecnológica mediada pela pedagogia histórico-crítica.

Palavras-chave: Pedagogia Histórico Crítica, Educação Profissional e 
Tecnológica, Formação Omnilateral.
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Introdução

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) se localiza como teoria pedagógica 
contra-hegemônica, ou seja, assume a educação como processo de 
apropriação do conhecimento socialmente construído e elaborado 

como prática social que contribua na transformação da sociedade. Trata-se 
de uma teoria que defende tanto uma abordagem de mediação do processo 
de ensino e aprendizagem quanto uma postura social e política dos sujeitos 
diante do mundo.

Este texto originou-se na disciplina de Teorias e Práticas de Ensino 
e Aprendizagem do Mestrado Profissional em Educação Profissional e 
Tecnológica que em breve levantamento exploratório das produções aca-
dêmicas sobre a PHC no contexto da educação profissional constatou as 
poucas produções nesta modalidade e, portanto, suscitou a produção dessa 
escrita.

Além disso, concordamos com Marsiglia, Martins e Lavoura (2019) da 
necessidade de investigações e debates referentes à “transposição didá-
tica dos fundamentos da pedagogia histórico-crítica para o chão da escola” 
(p.3), principalmente quanto a uma modalidade de educação no Brasil que 
ainda busca consolidar uma proposta formativa que supere a dualidade 
educacional historicamente construída.

Assim, definimos como problemática de discussão: que perspecti-
vas investigativas com os fundamentos da PHC na educação profissional 
emergem nas produções acadêmicas no período de 2010 a 2018?. Assim, 
propomos neste artigo mapear as perspectivas investigativas da PHC no 
contexto da educação profissional. O estudo se desenvolveu por meio da 
pesquisa documental em teses e dissertações disponíveis na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), enfocando, principal-
mente, nos objetivos e resultados alcançados contidos nos resumos dos 
documentos analisados.

O artigo está organizado em quatro seções, além dessa parte introdutória 
e das considerações finais. Na primeira, apresenta-se a pesquisa documen-
tal como caminho metodológico. Na segunda, discutimos os fundamentos 
da pedagogia histórico-crítica. Na terceira, sistematizamos as bases con-
ceituais da educação profissional e tecnológica. Por fim, na terceira seção, 
apresentam-se os dados e sua análise.
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Metodologia

O caminho metodológico consistiu na pesquisa documental. A pesquisa 
documental, enquanto método de investigação pode ser utilizada em dife-
rentes abordagens de pesquisa. Aqui neste texto, buscamos desenvolver 
uma abordagem inferencial sobre os documentos que constituem o corpus 
desse artigo.

Entendemos por documento qualquer registro escrito que possa ser 
usado como fonte de informação, em nosso estudo, as dissertações e teses 
produzidas no período de 2010 a 2018 na Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações.

Ludke e André (1986) apontam algumas vantagens para este tipo de 
investigação como procedimento de pesquisa. Estas autoras explicam que 
os documentos constituem uma fonte de informação estável, resistente 
ao tempo, podendo assim ser consultados várias vezes e por diferentes 
pesquisadores.

O estudo se desenvolveu em duas etapas. A primeira etapa compreen-
deu o levantamento e identificação do conjunto de dissertações e teses 
encontradas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações de 2010 
a 2018 apresentados sob forma de resumos. Para a construção do corpus 
desta pesquisa, selecionamos a partir do recurso de busca oferecido pelo 
site, fazendo-se uso da palavra-chave “pedagogia histórico-crítica” – termo 
principal e no segundo campo utilizamos os termos “educação profissio-
nal”, “escola técnica”, “instituto federal”, “ensino profissionalizante”, “ensino 
profissional”, “curso profissionalizante” colocados um por vez para levanta-
mento de produções. Quanto aos três últimos termos, a BDTD não localizou 
nenhum documento e quanto aos três primeiros termos, obtivemos os 
seguintes resultados expressos no quadro 1.

Quadro 1 – Refinamento de levantamento na BDTD

TERMOS DISSERTAÇÃO TESE

“Pedagogia Histórico-Crítica” e “Escola Técnica” 02* -

“Pedagogia Histórico-Crítica” e “Educação Profissional” 02* 01

“Pedagogia Histórico-Crítica” e “Instituto Federal” 03 -

TOTAL 07 01

Fonte: elaborado pelas autoras, 2019.
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Ainda sobre as produções acadêmicas recuperadas na BDTD com os 
termos indicados, cumpre-nos as seguintes observações: uma dissertação 
recuperada com uso do termo “Pedagogia Histórico-Crítica” e “Educação 
Profissional” não tratou da Pedagogia Histórico-Crítica; uma dissertação foi 
recuperada com o uso dos termos “Pedagogia Histórico-Crítica” e “Escola 
Técnica” ou “Educação Profissional”. Assim, dos oito documentos analisa-
dos, finalizamos em analisar seis documentos.

A segunda etapa consistiu na leitura dos resumos dos trabalhos localiza-
dos para a identificação das abordagens investigativas da PHC no contexto 
da educação profissional e tecnológica. Construímos um quadro analítico, 
evidenciando os objetivos e os resultados alcançados do corpus do estudo. 
Pretendíamos verificar os entrecruzamentos desses dois elementos nos 
trabalhos acadêmicos disponibilizados na BDTD com vistas a identificação 
das perspectivas investigativas.

Fundamentos da pedagogia histórico-crítica

A Pedagogia Histórico-Crítica começou ser desenvolvida nas décadas 
de 1960 e 1970 pelo filósofo e pedagogo brasileiro Dermeval Saviani. A 
Pedagogia Histórico-Crítica nos aspectos filosófico, histórico e político fun-
damenta-se no Materialismo Histórico-Dialético desenvolvido por Marx. E 
no aspecto que se refere ao campo pedagógico de cunho psicológico Saviani 
(2011) propõe os estudos referentes a Escola de Vigotski por apresentarem 
o mesmo pressuposto teórico.

Saviani (2007) afirma que o conhecimento é apropriado, fundamental-
mente, a partir da base material prática social dos homens e processos de 
transformação da natureza por ele construída, empreendendo um movi-
mento do todo para a síntese, mediado pela análise. Assim, a educação é 
entendida como o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indi-
víduo singular, o conhecimento que é produzido histórico e coletivamente 
pelo conjunto dos homens, ou seja, que a educação é entendida como 
mediação no seio da prática social (SAVIANI, 2007). Não basta “aprender” 
os conhecimentos de uma forma mecânica, é necessário que os atores do 
processo educativo compreendam e reelaborem conceitos e assumam o 
protagonismo histórico no meio em que vivem, buscando a superação da 
desigualdade e promovendo a justiça social.
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A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 
chegada do trabalho educativo num processo metodológico em que docen-
tes e discentes trabalham juntos para a apropriação dos conhecimentos.

Na perspectiva de Saviani (2007) a PHC é tributária da concepção dialética 
afinando-se com as bases psicológicas do materialismo histórico desenvol-
vidas pela escola de Vigotski. A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski busca 
compreender o homem na totalidade de sua história e realidade. Em comum 
defende a essência sociocultural do homem e a importância da socialização 
para o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas. As atividades 
humanas diferem-se por diversas razões: vias de realização, tensão emo-
cional, formas, mas o que distingue fundamentalmente uma atividade de 
outra é seu objeto. O objeto da atividade é seu motivo real.

Tratando-se da Pedagogia Histórico-Crítica algumas características são 
acentuadas, destacando-se a identificação dos conhecimentos do cotidiano 
dos estudantes, a proposição e resolução de problemas em conjunto para 
que de fato o estudante assuma uma postura ativa e crítica diante do meio 
em que está inserido, os distintos ritmos de aprendizagem e o desenvolvi-
mento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos 
conhecimentos. Seus métodos devem estimular a atividade e iniciativa dos 
alunos sem abrir mão da iniciativa do professor (SAVIANI, 2018).

Com esse entendimento, compreendemos que a PHC em razão de sua 
natureza dialética e histórica, concebe a educação profissional e tecnoló-
gica com caráter educativo geral, integral, humanizador, noutras palavras, 
omnilateral.

O homem existe como ser social, no tempo e no espaço historicamente 
condicionados e o pensar dialético, conforme assegura Frigotto, insere-
se na realidade, “[...] no plano histórico, sob a forma da trama de relações 
contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e trans-
formação dos fatos” (FRIGOTTO, 2001, p. 75).

A escola tal qual hoje a conhecemos é um produto da divisão social do 
trabalho e da divisão da sociedade em classes. Dessa divisão resulta a divi-
são entre o trabalho manual e o trabalho intelectual: entre os que pensam 
e os que fazem. Ao se aprofundar essa divisão, como historicamente vai 
ocorrer no modo de produção capitalista, igualmente se verifica o distancia-
mento da formação omnilateral e da capacidade criativa/criadora.

Para o seu desenvolvimento educativo-pedagógico da Pedagogia 
Histórico-Crítica, Saviani (2018) propõe cinco etapas: a prática social inicial, 
a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final.
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Didaticamente, a Prática Social Inicial se expressa pela prática social ini-
cial dos conteúdos no qual o ponto de partida são os conhecimentos prévios 
dos estudantes, ou seja, o que já sabem sobre o conteúdo, embora em níveis 
diferenciados.

A Problematização consiste na explicação dos principais problemas pos-
tos pela prática social, relacionados ao conteúdo que será tratado. Há uma 
necessidade de identificação das questões que precisam ser discutidas e 
resolvidas no âmbito da prática social. Trata-se de trabalhar as dimensões 
que comporta o conteúdo, estabelecendo a interdisciplinaridade.

O terceiro passo – Instrumentalização - expressa no trabalho específico 
da mediação do professor. Trata-se da apropriação dos “instrumentos teó-
ricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados 
na prática social” (SAVIANI, 2018, p.57). Neste passo, o autor expressa-se 
como a “apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais 
necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das 
condições de exploração em que vivem” (SAVIANI, 2018, p.57). Assim, o pro-
cesso de mediação deve utilizar todos os meios, recursos e procedimentos 
didático-pedagógicos para assegurar a apropriação do conhecimento his-
toricamente construído.

A Catarse é a expressão elaborada de uma nova forma para entender a 
prática social. É a “efetiva incorporação dos instrumentos culturais, trans-
formados agora em elementos ativos de transformação social” (SAVIANI, 
2018, p.57). Há um salto qualitativo quanto a aprendizagem e apropriação 
do conhecimento.

Por fim, o quinto e último passo - Prática Social Final – representa um 
novo nível de desenvolvimento atual do educando, consiste em assumir uma 
nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. Este passo se mani-
festa pela nova postura prática, pelas novas atitudes, novas disposições que 
se expressam nas intenções de como o aluno levará à prática, fora da sala 
de aula, os novos conhecimentos científicos.

Verificamos que na Pedagogia Histórico-Crítica, os passos são indisso-
ciados e inter-relacionados, num processo dialético, a mediação da ação 
pedagógica entre os atores do processo educativo é fundamental para a 
produção do conhecimento. E assim, nessa perspectiva superar a escola 
capitalista, marcada pelo dualismo entre pensar e fazer, basta apenas ins-
truir o trabalhador para o desempenho de atividades técnicas.
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Educação profissional e tecnológica e suas bases conceituais

Para Saviani (2011, p. 13), a essência do trabalho educativo consiste 
no “[...] ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singu-
lar, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto 
dos homens”. Dessa forma, entendemos que a Pedagogia Histórico-Crítica 
traz no seu bojo elementos fundantes para a educação profissional uma 
vez que busca a apropriação dos conhecimentos teóricos e práticos, indo 
além do “aprender-fazendo” e, consonante com a omnilateralidade busca a 
superação do modelo fabril repetido na escola dual ditado para as “classes 
produtivas”.

A formação omnilateral integra de forma dialética as dimensões bási-
cas da vida: o fazer, o falar, o pensar. Integra trabalho, ciência, técnica, arte, 
filosofia, cultura, ética. Enfim, integra todas as partes ou dimensões da vida 
no processo formativo. Para a formação omnilateral o trabalho se afirma 
como dimensão ontológica fundamental do homem, ou seja, do ser social. 
O trabalho é um princípio educativo não somente para a educação no sen-
tido escolar ou profissional, mas antes para a educação humana integral. É 
impossível separar o trabalho do conceito de ser social exatamente porque 
o ser social, o homem, é produzido (humanizado) pelo trabalho.

A ciência ou conhecimento científico, como aquele que é produzido pela 
humanidade, mediado pelo trabalho, legitimado socialmente como conheci-
mento que explica a realidade e assim pode intervir nela. Trabalho e ciência 
formam uma unidade, pois o ser humano adquire conhecimento à medida 
em que enfrenta a realidade e seus problemas, buscando soluções para 
satisfazer necessidades e ao mesmo tempo criando outras necessidades.

Ocorre que na produção capitalista prevalece a alienação, a separação 
entre trabalho e ser social e o homem é reduzido à condição desumana de 
força de trabalho. Quando o trabalho desumaniza, o homem perde a condi-
ção de produtor e seu trabalho o desumaniza. Nas palavras de Marx (1974, 
p.10) “O que era anteriormente um fenômeno de ser extrínseco a si mesmo, 
uma manifestação extrínseca real do homem, transformou-se, agora no ato 
de objetivação, de alienação”. Noutras palavras, o homem já não se realiza, 
e menos ainda se educa no trabalho que faz.

Outra dimensão que precisa ser discutida como parte da formação 
integrada diz respeito à cultura, essa, vista como reconhecimento de valo-
res éticos e estéticos que orientam as normas de conduta e a expressão 
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também da organização política e econômica da sociedade, ou seja, um pro-
cesso dinâmico de socialização que passa pelo modo de vida como prática 
de um grupo social, compreendendo seu conceito mais amplo, como modo 
de viver e de agir de uma determinada população. Como prática social que 
possibilita a reflexão crítica da sociedade.

Pensar essas dimensões como categorias principais para a educação 
profissional e tecnológica significa pensar a educação em sua forma de 
totalidade social, ou seja, formação humana integral ou omnilateral, que 
possibilita a superação da dicotomia entre formação básica e técnica ou 
tecnológica. O conhecimento produzido não se limita a dialogar de forma 
idealista e abstrata com o conhecimento e a realidade. Ao contrário, como 
conhecimento produzido por meio da práxis, dialoga e intervém de forma 
materialista e histórica com o conhecimento e a realidade.

Neste sentido, faz-se necessário construir um projeto ético-político-pe-
dagógico para o ensino médio em que os formandos envolvidos nesse 
processo sejam reconhecidos como sujeitos que têm necessidades diferen-
ciadas, vidas, histórias e anseios pessoais e coletivos.

Assim, o currículo seria integrado no sentido de organizar o conheci-
mento e desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de forma que os 
conceitos sejam mediações capazes de dialogar de forma concreta, e não 
abstrata, com uma totalidade concreta.

O sentido da educação profissional e tecnológica estará comprometido e 
limitado se a compreensão teórico-prática dessa modalidade de educação 
não for pensada como parte da formação humana integral. Segundo Ramos 
(2008, p. 11), impõe-se pensar o sentido da “indissociabilidade da educa-
ção profissional e a educação básica”. A autora afirma como do ponto de 
vista legal existem formas de se construir no ensino a formação profissional 
interligada ao ensino médio, o que contribui para que os jovens se apropriem 
do conhecimento capaz de possibilitar, de forma digna, uma inserção na 
vida produtiva.

Aqui vale ainda ressaltar um outro sentido da integração entre conhe-
cimentos gerais e específicos como totalidade curricular. Não se pode 
conhecer a essência analisando apenas parte de um todo, nem um conjunto 
de partes, pois desta forma seria criar um universo reduzido. Também não 
se pode analisar o todo sem a dialética, pois a realidade seria estática sem o 
permanente movimento histórico.
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Nessa perspectiva, consideramos que a Pedagogia Histórico-Crítica 
poderá contribuir com uma proposta de ensino que parta da prática social 
visando a emancipação do homem por permitir a apropriação e a com-
preensão dos conhecimentos tecnológicos, intelectuais (compreendidos o 
científico, o físico, o mental, o artístico e o cultural).

Resultados e discussão

A Pedagogia Histórico Crítica teve o apogeu no final dos anos de 1990, 
sendo inclusive uma pedagogia que fundamentou projetos políticos peda-
gógicos de Secretarias Municipais e Estaduais, pois incorporava e defendia 
dentro dos seus fundamentos educativo e pedagógicos a emancipação da 
pessoa e a transformação da sociedade. Trata-se, portanto, do movimento 
dialético do método pedagógico e não apenas a didatização do ensino em 
passos e etapas estanques e dissociadas de uma prática social.

Marsiglia (2016) traz um relato sobre a origem e desenvolvimento da 
PHC como contribuição na educação brasileira, trazendo informações sobre 
as reuniões acadêmico-científicas, os grupos de pesquisa e as produções 
acadêmicas que desenvolvem pesquisas e estudos fundamentos nesta teo-
ria peagógica. Assim, com intuito de ampliar esse mapeamento, buscamos 
na BDTD, conforme indicado na metodologia, as produções acadêmicas 
(teses e dissertações) disponíveis que tratem especificamente da educação 
profissional e tecnológica.

As leituras do resumo e, quando necessário, do trabalho na íntegra, das 
seis obras selecionadas, estão dispostas no quadro 2.

Quadro 2 – Obras selecionadas para análise

ITEM TIPO DOCUMENTOS ANALISADOS

P1
Tese Ronaldo Marcos de Lima Araújo. Desenvolvimento de competências profissionais: as 

incoerências de um discurso. (Tese de doutorado).

P2 Dissertação Zanoni, Deisy Adania. Concepções e práticas pedagógicas na formação de técnicos em 
enfermagem na Escola Técnica do SUS de Mato Grosso do Sul.

P3 Dissertação Mateus Henrique Turini. Ensino de Sociologia e Pedagogia Histórico-Crítica: uma análise 
dos fundamentos teórico-metodológicos.

P4 Dissertação Édice Cechinel. Formação de professores: perspectivas de formação do curso de 
Licenciatura em Ciências da Natureza do IF-SC – campus Araranguá.

P5 Dissertação Silvana Maia Borges. Disciplinas do campo da psicologia: análise dos cursos de 
bacharelado e tecnologia dos Institutos Federais de Santa Catarina.

P6 Dissertação Maraiza Oliveira Costa. Psicologia escolar e juventudes: entre caminhos e armadilhas.

Fonte: Sistematizado pelas autoras, 2019.
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Quanto aos objetivos de investigação contidos nos resumos dos docu-
mentos analisados constatamos o estudo analítico de práticas educativas 
de abordagem tradicional e tecnicista. Outro foco investigativo debruça na 
verificação da prática docente na educação profissional, buscando na PHC 
os fundamentos teórico-metodológicos para o ensino. Também se encon-
tram nos documentos a articulação da PHC a outras dimensões do trabalho 
educativo das instituições.

As seis obras analisadas referente a PHC e a educação profissional 
indicaram como resultados: a defesa da PHC como teoria pedagógica com-
prometida com a formação omnilateral dos trabalhadores; como teoria que 
deve permear as concepções e práticas pedagógicas docentes na EPT; a 
PHC como fundamento das propostas metodológicas do ensino e apren-
dizagem; e a PHC como fundamento para o trabalho pedagógico na escola 
que compreenda a natureza histórico-social das juventudes e das adoles-
cências e, principalmente, supere o modelo individualista de atuação dos 
profissionais no processo formativo.

As obras analisadas indicam a expectativa criada e gerada pela PHC para 
um processo educativo diferenciador que incorpore além dos conteúdos das 
disciplinas, a formação de sujeitos que ao se apropriarem do conhecimento 
sistematizado, transformem a sociedade.

Considerações finais

A despeito de um conjunto de formulações na direção de superar a dico-
tomia entre trabalho manual e trabalho intelectual - o que implica ir além do 
espaço educativo formal, integral, profissional e tecnológico - é o de fortale-
cer a organização e formação da consciência de classe dos trabalhadores.

A educação profissional e tecnológica implica e exige a formação da 
consciência de classe do trabalhador. Para isso, a condição fundamental 
é promover a educação pela práxis, prática pensada e teoria submetida à 
prática, sem a qual outra formação não seja capaz de superar a alienação 
que tenta reduzir a prática educativa apenas à qualificação do trabalhador, 
desprovido de outras dimensões formativas.

Assim sendo, ao discutir a Pedagogia Histórico-Crítica e mapear as 
produções acadêmicas no âmbito da educação profissional e tecnológica, 
constatamos a necessidade de mais estudos e investigação nesse con-
texto. Defendemos que a PHC, como teoria pedagógica, pode objetivar as 
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relações ontológicas entre trabalho e educação, entre educação profissional 
e tecnológica e formação geral.

Acreditamos que não existe “travessia” fácil, nem receita pronta para um 
processo de formação fundamentado na transformação social. Portanto, 
discutir fundamentos educativos que integrem as dimensões da vida — tra-
balho, lazer, ciência e cultura, proporcionarão aos sujeitos a compreensão 
do processo histórico de produção científica, tecnológica e cultural. A apro-
priação do conhecimento promoverá às pessoas participação na vida social, 
com vistas a formar sujeitos históricos livres.
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INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
EDUCAÇÃO E TRABALHO

Cleumir Pereira Leal1 | Carlos Jorge Paixão2

Resumo: Aborda-se neste artigo o tema da inclusão de pessoas com deficiên-
cia, educação e trabalho. Entende-se que, a educação escolar constitui-se 
como mediadora nesse processo, o que nos leva a uma problematização em 
torno de suas finalidades. Considerando a relação capital e trabalho, ques-
tiona-se sobre o tipo de mediação que a educação/escola exerce no sentido 
da inclusão de pessoas com deficiência. Para isso, realizou-se Pesquisa 
Bibliográfica e Pesquisa Documental, com discussão fundamentada no 
materialismo histórico e dialético. Conclui-se que, as mediações da edu-
cação a partir da legislação brasileira apontam hegemonicamente para a 
lógica do mercado. Por outro lado, a escola enquanto mediadora na se limita 
a mera reprodução desta lógica. Aponta-se como perspectiva, o trabalho 
como principio formativo e educativo.
Palavras-Chave: Inclusão de Pessoas com deficiência; Educação; Trabalho
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Introdução

“Eu não estou interessado/Em nenhuma teoria/Nem nessas coi-
sas do oriente/Romances astrais/A minha alucinação/É suportar 
o dia-a-dia/E meu delírio/É a experiência/Com coisas reais” 
(Belchior).

Em tempos de pós-verdade, fundamentar-se teoricamente constitui-se 
como ousadia e ter como ponto de partida e de chegada a prática social, 
a experiência com coisas reais, uma alucinação. Segundo Netto (2011, 

p. 21), “a teoria é, para Marx, a reprodução do movimento real do objeto pelo 
sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 
estrutura e a dinâmica do objeto de pesquisa”.

Tal observação considera-se fundamental a fim de afirmar a teoria 
enquanto base para o pensamento científico, a superação dos mitos e com-
preensão da prática social. A produção deste trabalho partiu dos estudos 
e discussões oriundas da disciplina Teorias da Educação, no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Pará, 
em nível de doutorado acadêmico. A disciplina possibilitou uma fundamen-
tação teórica contextualizada com a realidade a partir dos seguintes tópicos,

Estudo crítico das Teorias da Educação. Os pressupostos epis-
temológicos das Teorias da Educação. Concepções teóricas da 
Educação e dos processos pedagógicos. As contribuições das 
Ciências Sociais para a constituição das Teorias da Educação. 
Estudo dos paradigmas educacionais atuais e a situação da 
Educação no mundo contemporâneo, considerando o contexto 
histórico-social-político e econômico (UFPA, 2019).

Entre os temas propostos, tivemos Teoria do capital humano e educação; 
e Principio Educativo em Gramsci, ambos culminaram com apresentações 
de seminários temáticos previstos pela programação da disciplina.

O primeiro tema teve como referência o livro: A produtividade da Escola 
Improdutiva de Gaudêncio Frigotto. Este é fruto de sua tese de doutorado, 
cujo objeto de estudo trata de “um (re)exame das relações entre a prática 
educativa escolar e a prática de produção social da existência no interior da 
estrutura econômico-social capitalista” (FRIGOTTO, 2010, p.21).
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Já o segundo tema, referenciou-se no livro O Princípio Educativo em 
Gramsci: Americanismo e Fordismo do autor italiano Mario Aligheiro 
Manacorda. Sua abordagem retrata as fases do desenvolvimento do pen-
samento do intelectual Antônio Gramsci, com alguns apontamentos da 
reelaboração teórica deste pensador (MANACORDA, 2008).

A partir de então, nos propusemos articular a temática teoria do capi-
tal humano e princípio educativo com o nosso objeto de pesquisa em fase 
elaboração. Neste caso, preliminarmente, pauta-se o tema da Inclusão de 
pessoas com deficiência no currículo das licenciaturas em ciências natu-
rais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
– (IFMA).

Ressaltamos que, não pretendemos com este trabalho apenas cumprir 
um protocolo de estudo de teorias em torno do nosso objeto de pesquisa. 
A apropriação destas se faz fundamental a fim de compreender a dinâmica 
social e política em suas contradições, além de subsidiar teoricamente no 
desenvolvimento da pesquisa em questão.

Enfatizamos que, este texto possui caráter de natureza introdutório do 
estudo para formação de um núcleo conceitual de suporte à análise da temá-
tica, por conta disso, a abordagem será delimitada em Inclusão de Pessoas 
com deficiência, Educação, Capital Humano e Princípio Educativo. Vale des-
tacar que, a prática pedagógica no IFMA, lócus da pesquisa pretendida, tem 
peso significativo enquanto base para problematizar as discussões, aja 
visto constituir-se como espaço de contradições e dilemas entre a forma-
ção ominilateral e instrumental técnica.

Nesse sentido, entende-se que, a educação escolar constitui-se como 
mediadora nesse processo de Inclusão de Pessoas com deficiência e o tra-
balho, o que nos leva a uma problematização em torno de suas finalidades. 
Considerando a relação capital e trabalho, pretende-se discutir sobre o tipo 
de mediação que a educação/escola exerce no sentido da inclusão de pes-
soas com deficiência.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se pela realização de pes-
quisa bibliográfica e pesquisa documental, problematizando as discussões 
a partir de categorias do materialismo histórico e dialético. 
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Sobre pesquisa bibliográfica Marconi e Lakatos (2013, p 44) afirmam que 
“sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo 
escrito sobre determinado assunto”. Nesse sentido, com foco na temática 
proposta, fundamenta-se em fontes através de livros e artigos científicos.

Em se tratando de pesquisa documental, delimitou-se nos seguintes 
documentos: Lei de Diretrizes e Base da Educação 9394/96 (BRASIL, 2017); 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão (BRASIL, 
2008), Viver sem limites – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com defi-
ciência (BRASIL, 2014), Estatuto da Pessoa com deficiência (BRASIL, 2015). 
Estes documentos legais constituem-se como fontes primárias por não 
terem passado por tratamento analítico (MARCONI E LAKATOS, 2013).

Compreendendo-se que, a educação escolar constitui-se como media-
dora no processo de inclusão de pessoas com deficiência no mundo do 
trabalho e com base no materialismo histórico dialético, problematizou-
se a discussão a partir da categoria mediação, conforme (CURY, 1986) e 
(FRIGOTTO, 2010).

Desenvolvimento

Pautar o tema da Inclusão de pessoas com deficiência e trabalho, tendo 
a escola enquanto mediadora deste processo requer a compreensão da 
dinâmica das relações sociais no contexto do modelo social, político e 
econômico vigente (capitalista). Neste sentido, fundamenta-se o tema da 
inclusão na perspectiva em que,

Identifica e compreende os mecanismos sociais e os critérios 
utilizados para nominar tantos os incluídos como os excluídos. 
Ao invés de negar o estatuto histórico do sujeito, procura expli-
cita-lo. Ao contrário de silenciar-se diante das contradições e 
incompatibilidades sociais, as denuncia. Concebe as desigualda-
des concretas existentes entre os homens como fruto histórico 
estrutural da sociedade, e não apenas como obras da meritocra-
cia, capacidades e habilidades individuais. (CARMO, 2008 p. 55).

Ao tratar sobre modelo econômico, educação, trabalho e deficiência, 
Sanfelice (1999, p.155) afirma que “o mercado, regido pela lei da oferta e 
da procura, é quem imprimirá na educação as características que forem 
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convenientes, ou seja, segundo a demanda”. Só a égide do modelo capita-
lista, a educação assume papel mediato no processo de produção enquanto 
formadora de mão de obra (FRIGOTTO, 2010). Para além da visão mercado-
lógica, concebe-se o trabalho como constituição humana em todas as suas 
dimensões, assim,

O trabalho se constitui em direito e dever e engendra um princípio forma-
tivo e educativo. O trabalho como princípio educativo deriva do fato de que 
todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, têm a neces-
sidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar meios de vida 
(FRIGOTTO, 2012, p.60).

Com o intuito de superar a dicotomia entre a formação clássica direcio-
nada a uns pooucos privilégiados economicamente e a intrumentalização 
técnica para a classe trabalhadora, Gramisci aponta para necessidade da 
escola unitária como perspectiva de formação pelo humanismo do trabalho 
(MANACORDA, 2008).

Embora a perspectiva da constituição do trabalho enquanto príncipio for-
mativo e educativo, as transformações e rearranjos do sistema capitalista 
de produção têm apontando para uma produção e reprodução de mão de 
obra alienante do trabalhador. Nesse processo, a Teoria do Capital Humano 
constituiu-se como estratégia fundamental no sentido da conformação do 
modelo ideial de trabalhador, ancorado na ideia de investimento em educa-
ção e crescimento econômico. De acordo com Schultz (1973, p.31),

Embora seja óbvio que as pessoas adquiram capacidades úteis 
e conhecimentos, não óbvio que essas capacidades e esses 
conhecimentos sejam uma forma de capital, que esse capital 
seja, em parte substancial, um produto do investimento delibe-
rado, que têm-se desenvolvido no seio das sociedades ocidentais 
a um índice muito mais rápido do que o capital convencional 
(não-humano), e que o seu crescimento pode muito bem ser a 
característica mais singular do sistema econômico. Observou-se 
amplamente que os aumentos ocorridos na produção nacional 
têm sido amplamente comparados aos acréscimos de terra, de 
homens-hora e de capital físico reproduzível. O investimento do 
capital humano talvez seja a explicação mais consentânea para 
esta assinalada diferença.
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A partir das formulações de Shultz a intensifica-se a ideia da educação 
como instrumento primordial para o processo de produção enquanto for-
madora do perfil de trabalhador exigido pelo mercado. Nesse contexto, a 
instrumentalização técnica é pautada como elemento garantidor da quali-
dade na educação, assim, o sistema capitalista reestrutura o seu processo 
de produção e esconde o seu objetivo político e ideológico (FRIGOTTO, 
2010). Desta forma,

A visão do capital humano vai reforçar toda a perspectiva da 
necessidade de redimir o sistema educacional de sua “ineficiên-
cia” e, por sua vez, a perspectiva tecnicista oferece a metodologia 
ou a tecnologia adequada para construir o processo educacio-
nal como investimento – a educação geradora de um novo tipo 
de capital – o ”capital humano”. A educação, para essa visão, se 
reduz a um fator de produção (FRIGOTTO, 2010, p. 139).

Compreendendo a realidade apresentada, discutiremos a seguir como a 
legislação brasileira pauta o tema da inclusão de pessoas com deficiência 
neste contexto, tendo a escola enquanto mediadora desse processo.

Resultados e discussão

A partir das concepções apresentadas sobre o processo de formação do 
trabalhador de forma geral e inclusão de pessoas com deficiência, faremos 
um esboço sobre a legislação brasileira a fim de discutir em que persctiva a 
escola atual enquanto mediadora. Nesse sentido, descatacamos que,

As políticas educacionais no Brasil vêm sendo alvo de um con-
junto de redefinições que atingem desde a organização escolar 
via novos mecanismos de gestão, até a formação de professo-
res. A educação especial como parte desse processo expressa 
elementos gerais das reformas educacionais e algumas espe-
cificidades. Mas cumpre articular as mudanças na educação 
especial com as mudanças pelas quais passa a própria função 
social da escola. (GARCIA, 2016, p.13)
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O capítulo IV do Estatuto da Pessoa com deficiência Brasil (2015) trata 
sobre o direito Educação, fundamentando no Art. 28 as incumbências do 
poder público, entre outras demandas, a de garantir, conforme o inciso XIII 
– acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica em 
igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas.

Para a materialização desse direito, o artigo 30 refere-se a garantir de 
condições de acesso e permanência ao ingresso em cursos superiores de 
instituições de educação superior e profissional, públicas e privadas medidas 
que garantam desde o atendimento preferencial às condições de acessibili-
dade, descritos nos incisos de I a VII.

Sobre o direito ao trabalho, o Estatuto, Brasil (2015) destaca em seu artigo 
34, que “a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha 
e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportuni-
dades com as demais pessoas”. Questiona-se: Livre escolha e aceitação? 
Logo se observam no mínimo duas situações: falta de contextualização e/
ou mero jogo de palavras.

O Estatuto, Brasil (2015) ainda nas Seções II e III aborda, respectivamente, 
– Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional – Da Inclusão da 
Pessoa com Deficiência no Trabalho. No artigo 36 tem-se que,

“O poder público deve implementar serviços e programas com-
pletos de habilitação profissional e de reabilitação profissional 
para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou 
retornar ao campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua 
vocação e seu interesse. (BRASIL, 2015).

Já no artigo 37 conceitua-se a inclusão de pessoa deficiência no traba-
lho como, “a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, 
na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento 
de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de 
trabalho”.

Tal qual o artigo 34, os artigos 36 e 37 apresentam contradições quando 
apontam a livre escolha e a colocação competitiva como pressupostos da 
inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Sabe-se que, 
a lógica do modelo liberal fundamenta-se na competição e individualismo, 
assim, não abrindo espaço para políticas sociais que poderiam suprir ou 
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minimizar a desigualdade no ponto de partida destes sujeitos. De acordo 
Coutinho, Rodrigues e Passerino (2017, p. 272),

A inclusão das PCD no mundo do trabalho possibilita tanto 
a conquista quanto o exercício de sua cidadania, bem como a 
percepção da sua capacidade profissional, amenizando precon-
ceitos e estigmas que ainda estão presentes na sociedade. E, 
sem dúvida, a concretização de ações políticas de inclusão labo-
ral articulada às políticas educacionais pode amenizar a lacuna 
entre a qualificação do trabalhador com deficiência e o lugar que 
ele ocupa no mercado de trabalho.

Passando para o instrumento mediador deste processo, observou-se 
que, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, Brasil (2017), 
já no paragrafo segundo do artigo 1º, dispõe que, “A educação escolar 
deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. Em seu artigo 
2º enfatiza que, a educação “tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho”. Logo adiante, no inciso XI do artigo 3º – institui-se como princi-
pio a “vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”.

Logo se observam, distintas abordagens sobre a função social da escola 
em sua relação com o processo produtivo. Ou seja, ora se apresenta um 
horizonte amplo no processo de formação como, por exemplo, presentes 
nos termos, pleno desenvolvimento do educando e mundo do trabalho, ora 
a limitação focada na qualificação para trabalho. Assim,

Cabe ressaltar que a formação profissional de PCD não se resume, 
diretamente, a uma questão de empregabilidade ou a realização 
de um curso em si, mas a refletir como essas ações poderão via-
bilizar a continuidade da qualificação profissional e a ascensão 
a um trabalho com condições favoráveis de realização pessoal e 
profissional para o trabalhador. (RODRIGUES E PASSERINO, 2018, 
p. 423)

As limitações quanto à ênfase conceitual sobre trabalho e horizonte for-
mativo presentes na LDB, apresentam-se como contradição que se justifica 
pelo processo de disputa através das correlações de forças antagônicas em 
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torno de sua formulação. A partir de então, questiona-se, que tipo de media-
ção a escola/educação tem feito e/ou poderá realizar em torno da inclusão 
de pessoas com deficiência e o trabalho? Conforme Cury (1986, p.66) “A 
educação como mediação tanto funciona, embora em graus diferentes, para 
afloração da consciência, como para impedi-la, tanto para difundir como 
para desarticular”.

Sobre o dever do Estado para garantia da educação escolar pública, 
no artigo 4 Inciso preza-se pela– “atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, 
etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de

ensino”.
O capítulo V trata especificamente da educação especial enquanto moda-

lidade de ensino. O conceito sobre esta modalidade é descrito no Art. 58, 
onde “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a moda-
lidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvi-
mento e altas habilidades ou superdotação”.

Artigo 59 inciso IV trata da educação especial para o trabalho, visando a 
sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles 
que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora (BRASIL, 2017). Conforme Garcia (2016, p. 18),

A bandeira da educação inclusiva na educação especial tomou a 
forma de oposição à educação segregada. A política educacional 
brasileira foi ancorada nesse período no discurso da educa-
ção inclusiva, especialmente no que tange à educação básica. 
Contudo, os mecanismos para evitar e minimizar a “exclusão” 
da escola não superam os elementos que geram a desigualdade 
educacional relacionados a ensinar e aprender que, por sua vez, 
estão vinculados à dinâmica social vigente.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (2008), apesar dos seus limites e contradições, aponta para uma 
nova diretriz de atuação da educação especial. Assim,
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A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamen-
tado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 
como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de eqüidade 
formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclu-
são dentro e fora da escola (BRASIL,2015).

Com isso, abre-se a possibilidade de contrapondo a lógica da igualdade 
e competividade nos moldes liberais. Ou seja, a equidade formal situada his-
toricamente com a realidade da pessoa com deficiência, constitui-se como 
diretriz para suprir as limitações e apontar para um horizonte ampliado de 
formação educacional, social e profissional.

Por fim, destacamos o Plano Nacional dos direitos da Pessoa com defi-
ciência (Brasil, 2015), que carrega o subtítulo Viver sem limites. No entanto, 
quanto à relação educação e trabalho a ênfase prevista é para a profissio-
nalização a partir do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (PRONATEC). Neste caso, o “viver sem limites” limita-se a forma-
ção para o mercado de trabalho, reforçando a instrumentalização técnica 
como fator determinante para a inclusão social.

Considerações finais

Compreende-se a inclusão de pessoas com deficiência enquanto cate-
goria delimitada da Inclusão social. Concordando com Freitas (2002, p 302), 
“Inclusão é um tema recorrente em tempos neoliberais, contrastando com 
a crescente ampliação da exclusão social decorrente dessas próprias políti-
cas, observável a olho nu na sociedade contemporânea”.

Incluir pessoas com deficiência em contexto em que sua lógica mercado-
lógica revela e esconde contradições que legitimam a exclusão, representa 
pauta de enfrentamento. Como fazê-lo, considerando que a força de traba-
lho é uma mercadoria e mercadoria não tem valor estando precarizada? Os 
fora de série na escola serão tão mais iguais quanto mais e melhores forem 
às condições oferecidas pelos sistemas de ensino (CURY, 2005).

Os documentos legais analisados foram formulados a partir de correla-
ção de forças de grupos antagônicos internos, além de sofrerem influencia 
de convenções internacionais. Isso justifica as contradições presentes 
quanto às concepções de educação e sua relação com o trabalho.

Conclui-se que, as mediações da educação a partir da legislação bra-
sileira apontam hegemonicamente para a lógica o mercado, e neste seara, 
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a pessoa com deficiência enquanto “fora de série da escola” (CURY, 2005), 
é transportado enquanto fora de série para trabalho. Recorrendo-se a 
FRIGOTTO (2010), a produtividade da escola improdutiva fundamente-se no 
aumento de tempo escolar e sua precarização contribui para o cumprimento 
de papel importante aos interesses do mercado. Poderíamos questionar que, 
a inserção de pessoa com deficiência persegue esses mesmos objetivos?

Entretanto, por outro lado, a escola enquanto mediadora na se limita a 
mera reprodução no sentido de legitimar a lógica do capital. Assim, as dis-
putas sociais poderão abrir espaços para uma inclusão educacional e no 
trabalho de pessoas com deficiência considerando as diversas dimensões 
enquanto sujeitos humanos. Para isso, aponta-se com perspectiva “o traba-
lho como princípio educativo, então, não é primeiro e sobretudo, como uma 
técnica didática ou metodológica no processo de aprendizagem, mas como 
principio ético-político (FRIGOTO, 2012, p. 60).
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A IMPORTÂNCIA DO OLHAR DO PROFESSOR PARA A 
SOCIALIZAÇÃO ESTUDANTIL

Jennifer Juliana Barreto Bezerra Costa1  
Marília do Vale Góis Pacheco Medeiros2 | Adir Luiz Ferreira3

Resumo: A socialização apenas recentemente vem ganhando espaço na 
discussão sobre o Ensino Superior no Brasil. Na prática cotidiana da vida 
dos estudantes, a socialização consiste na interação entre pares, assim 
como com professores, possibilitando que eles, como indivíduos e grupo, 
se tornem membros funcionais da comunidade acadêmica. Diante disso, 
o foco dessa pesquisa está centrado na socialização estudantil no ensino 
superior, pois, pesquisas de cunho subjetivo, isto é, baseadas nos relatos e 
perspectivas dos sujeitos, têm um imenso potencial para que se aprofunde 
a compreensão da visão pessoal de professores e dos estudantes sobre o 
espaço da experiência social do indivíduo e do próprio grupo. Para esta pes-
quisa qualitativa, foram realizadas entrevistas estruturadas com docentes 
do curso de Pedagogia. Se discutiu a visão dos professores acerca da socia-
lização dos seus alunos, na qual contribui diretamente para a forma como 
o docente dialoga com os estudantes. Como resultados da pesquisa, se 
reconheceu que a socialização no ambiente universitário vai para além dos 
momentos de aprendizagem acadêmica, e que são nesses espaços con-
siderados descontraídos que ocorrem uma grande troca de experiências, 
aprendizagens. Além disso, é necessário ressaltar a importância do diálogo 
para que o professor possa perceber as particularidades dos alunos, uma 
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vez que há uma relação sobre a visão dos professores com a forma como 
ele dialoga com os estudantes. A falta de percepção sobre outros elemen-
tos existentes dentro da socialização estudantil pode ser um indício de uma 
lacuna na relação de diálogo entre professores-estudantes.

Palavras-chave: Socialização Acadêmica; Ensino Superior; Sociologia da 
Educação; Relação professor-aluno.



1155
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

A socialização, um tema fundamental da sociologia da educação desde 
as obras de Émile Durkheim, apenas recentemente vem ganhando 
espaço na discussão sobre o Ensino Superior no Brasil. Na prática 

cotidiana da vida dos estudantes a socialização consiste na interação entre 
pares, assim como com professores, possibilitando que eles, como indiví-
duos e grupo, se tornem membros funcionais da comunidade acadêmica. É 
na interação entre pares, de uma

forma geral, que nós aprendemos a língua que falamos; assim como 
é a partir da socialização que o sujeito internaliza o coletivo, como ideias, 
valores, costumes, crenças que são estabelecidas pela sociedade e interna-
lizadas pelo indivíduo, adaptando-se à sociedade em que está inserido.

Diante disso, a socialização é um processo necessariamente dinâmico, 
adaptativo e em constantes movimentos e mudanças. Estamos em um 
incessante processo de construção identitária, seja essa identidade coletiva 
ou individual. É a partir da interação com o outro que o sujeito é capaz de 
apreender, elaborar, construir. E no ambiente universitário não é diferente. O 
ser humano vive em uma constante socialização, seja no ambiente de tra-
balho, familiar ou social. No ambiente universitário, essa socialização pode 
ocorrer através de conversas em corredores, cantinas, eventos culturais, tra-
balhos em grupo, bases de pesquisas, entre outros.

Dessa forma, esta pesquisa, cujo foco está centrado na socialização 
estudantil no ensino superior, se faz relevante no âmbito acadêmico pois 
pesquisas de cunho subjetivo, isto é, baseadas nos relatos e perspecti-
vas dos sujeitos, ainda são pouco realizadas, mesmo que elas tenham um 
imenso potencial para que se aprofunde a compreensão da visão pessoal 
de professores e dos estudantes sobre o espaço da experiência social do 
indivíduo e do próprio grupo. Além disso, essas pesquisas contribuem para 
a ampliação de uma área ainda pouco estudada, que é a dos significados 
e sentidos atribuídos pelos professores às suas relações com os estudan-
tes, especialmente aquelas orientadas para as aprendizagens acadêmicas, 
curriculares e para a própria socialização, como práticas cotidianas desen-
volvidas nas interações entre ambos no ambiente universitário.

Diante disso, este trabalho é fruto de uma pesquisa realizada na dis-
ciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa em 
Representações Sociais e Formação de Professores, oferecida pelo 
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Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e tem como objetivo investigar as 
limitações da visão docente sobre a socialização dos estudantes do curso 
de Pedagogia da UFRN e as implicações dessa visão na relação de diálogo 
professor-aluno.

Para a execução desta pesquisa, foi realizada uma entrevista estrutu-
rada com 4 docentes do curso de Pedagogia, sendo eles professores com 
menos de cinco anos de experiência no Ensino Superior como docentes do 
curso escolhido para a pesquisa (curso de Pedagogia). A entrevista teve o 
total de 7 perguntas acerca da temática se socialização estudantil no Ensino 
Superior.

Como forma de embasar a pesquisa, foram utilizados autores considera-
dos primordiais na discussão sobre socialização acadêmica, como Paivandi 
(2015), Ferreira (2014), Coulon (2008) entre outros, bem como autores que 
discutem sobre a relação professor-aluno e o diálogo, como Libâneo (1999) 
e Freire (1997), respectivamente.

Metodologia

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa; esta seria uma 
perspectiva de investigação científica que tem como foco o caráter subjetivo 
do objeto analisado e, dessa forma, sendo possível estudar as particularida-
des e experiências individuais. Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa 
qualitativa tem como principal característica a abordagem interpretativa do 
mundo, com o objetivo de entender os fenômenos em termos dos significa-
dos que as pessoas a eles atribuem.

A partir disso, no período de 24 de junho a 4 de julho de 2019, foram 
realizadas entrevistas estruturadas com o total de 4 (quatro) docentes do 
curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 
a finalidade de trazer as visões dos professores acerca da socialização dos 
seus alunos. Segundo Gil (1999), esse tipo de pesquisa

desenvolvida a partir de uma relação fixa de perguntas já preestabeleci-
das. Uma das principais características é de que não há a possibilidade de 
adaptar as perguntas a uma determinada situação, bem como não é possível 
inverter a ordem ou elaborar outras perguntas. Para Manzini (1991, p. 145), 
a entrevista estruturada, ou padronizada, é “[...] realizada através do uso de 
roteiro de entrevista, nos quais a formulação e a sequência das perguntas 
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são previamente determinadas, [...] a entrevista padronizada permite com 
maior facilidade a comparação de respostas [...]”.

A partir do método de pesquisa definido, foi possível construir o roteiro 
que seria base da entrevista estruturada. Nesse roteiro, havia dados de iden-
tificação, como: nome, idade e ano de ingresso no Centro de Educação Em 
seguida, foram realizadas 7 perguntas, divididas em duas categorias: ques-
tões desencadeadoras e questões focalizadoras, que serão apresentadas 
nos resultados e discussões.

Foi utilizado como critério de seleção para os entrevistados o tempo 
de trabalho como professores do Centro de Educação. O tempo estabele-
cido foi de no máximo 5 anos, com o objetivo de compreender/conhecer 
a visão dos professores acerca da socialização dos seus alunos do curso 
de Pedagogia. Com essa delimitação, foi possível filtrar os professores do 
Centro de Educação e encontrar visões que ainda estão em construção 
acerca da socialização acadêmica.

Desenvolvimento

A socialização acadêmica, como dito anteriormente, é um tema ainda 
pouco abordado em pesquisas, e que diz respeito à socialização entre 
pares no ambiente universitário. Entender a vida cotidiana é um processo 
complexo e que demanda estudos de uma forma mais profunda, para se 
entender os efeitos da subjetividade intrínsecos ao processo interpretativo 
do ser humano. De acordo com Costa (2018, p.2) a socialização “[...] seria 
inicialmente a capacidade do indivíduo em se integrar ao grupo em que 
nasceu, absorvendo o conjunto de hábitos e práxis característicos daquele 
grupo”.

Para Coll et al. (2004), a socialização ocorre através de três processos: 
mentais de socialização, que correspondem ao conhecimento de valores, 
costumes, aquisição da linguagem; afetivos, que se manifesta por meio da 
empatia, apego e amizade; e os processos condutais de socialização, que 
são aquelas que envolvem a aquisição de condutas consideradas social-
mente aceitáveis. Corroborando com essa perspectiva, para Setton (2008, 
p.1), a socialização é uma área de investigação que explora as relações 
indissociáveis entre o indivíduo e a sociedade:
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[...] na sua dimensão produtora difusora e reprodutora, a socia-
lização pode enfocar as instituições como matrizes de cultura, 
pode enfatizar as estratégias de transmissão e, portanto, de 
transformação dos grupos sociais bem como pode explorar as 
disposições de cultura incorporadas pelos indivíduos ao longo de 
suas experiências de vida.

Ainda para Setton (2008), a socialização é vista como um processo cons-
truído coletiva e individualmente, sendo ela capaz de abranger diferentes 
formas de ser e estar no mundo. A socialização deve ser pensada como um 
conjunto de normas, valores, códigos e linguagens interiorizadas por cada 
indivíduo, para que assim, o indivíduo possa se integrar a um grupo.

No ambiente universitário, para Ferreira (2014, p. 14), um dos aspectos da 
socialização ligados à escolaridade é “[...] a possibilidade de obtermos reco-
nhecimento público a partir de nossa educação pessoal, isto é, o conjunto 
de saberes e conhecimentos que aprendemos e que nos foram ensinados”. 
Para Paivandi (2014, p. 50), especialmente na perspectiva da vida acadê-
mica no Ensino Superior, a socialização é:

[...] um processo que permite ao estudante se apropriar do papel 
dos outros e de construir assim seu “Eu” enquanto estudante. 
Levar em consideração o papel do outro remete ao processo de 
adaptação mútua, de apropriação recíproca dos papéis que se 
realizam nas interações visíveis e invisíveis do ambiente univer-
sitário. Esse processo de adaptação permite a interiorização de 
atitudes, de dispositivos, de valores, de crenças e de expectativas.

Ainda no ambiente universitário, a socialização pode ser classificada de 
duas formas: como socialização convivial-curricular (SCC) e a socialização 
interpessoal-amigável (SIA). Segundo Medeiros e Costa (2016), a SCC tem 
seu peso maior na vivência acadêmica, nas atividades curriculares. Já a SIA 
é considerada como uma relação estudante-estudante, levando em consi-
deração as experiências pessoa-grupal entre os amigos e colegas do curso, 
além da vivência social cotidiana extraclasse.

Quando falamos em socialização extraclasse, que seria a socializa-
ção que ocorre para além da sala de aula, ela pode ser classificada em 
duas, de acordo com Medeiros (2018): extraclasse e extrauniversidade. 
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A socialização extraclasse é caracterizada pelas relações informais que 
ocorrem em espaços da Universidade, como corredores, cantinas. Já a 
socialização extrauniversidade compreende em ambientes externos à 
Universidade, como bares, shoppings, festas, casas de colegas.

Diante do que foi exposto, esses conceitos colaboram para uma reflexão 
sobre as formas de socialização no ambiente universitário e também para 
além dos muros da instituição e a sua contribuição para o desenvolvimento 
de relações entre pares, sejam elas mais restritas aos momentos comuns 
na instituição, ou até mesmo quando esses momentos comuns afloram o 
desejo de se ter relações mais significativas fora do ambiente universitário.

Corroborando com a temática da socialização acadêmica e com o obje-
tivo do trabalho, que é o de discutir sobre a visão dos professores acerca da 
socialização dos seus alunos, é preciso explorar a relação professor-aluno 
já que, de maneira direta, essa visão contribui para a forma como o docente 
dialoga com os estudantes. Para Libâneo (1999), a relação professor-aluno 
é uma relação horizontal, na qual o educador e os educandos são sujei-
tos do ato de conhecimento, porém, sem perder a consistência da relação 
pedagógica, eliminando dessa forma a relação de autoridade existente. 
Mizukami (1986, p.99) diz que “[...] para que o processo educacional seja real 
é necessário que o educador se torne educando e o educando, por sua vez, 
educador. Quando esta relação não se efetiva, não há educação”.

Além disso, a necessidade em se conhecer a realidade dos seus alunos 
é de extrema importância, uma vez que elaborar uma aula em que não se 
leva em consideração as especificidades dos estudantes individualmente e 
da turma, pode contribuir para o surgimento de barreiras e incompreensões, 
que podem resultar em dificuldades de interação. De acordo com Freire 
(1997, p. 53) “procurar conhecer a realidade em que vivem nossos alunos é 
um dever que a prática educativa nos impõe: sem isso não temos acesso à 
maneira como pensam, dificilmente então podemos perceber o que sabem 
e como sabem”.

Além da relação professor-aluno e de conhecer a realidade do aluno, 
outro ponto importante é o diálogo para que se haja uma boa interação e 
que esse diálogo ocorra “[...] não apenas em torno dos conteúdos a serem 
ensinados, mas sobre a vida mesma, se verdadeiro, não somente é válido do 
ponto de vista do ato de ensinar, mas formador também de um clima aberto 
e livre no ambiente de sua classe” (FREIRE, 1997, p. 59). Para Freire (1998), o 
diálogo entre professores e alunos não os torna iguais, mas sim marca uma 
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posição mais democrática entre eles, no qual esse diálogo contribui para um 
crescimento mútuo não apenas com a sua identidade, mas a defendem e 
assim crescem um com outro.

Ainda sobre diálogo, para Freire (1987, p.45), “[...] ele é o encontro em que 
se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado”. Dessa forma, o diálogo não pode ser reduzido 
ao simples ato de depositar ideias de um sujeito em outro sujeito a serem 
consumidas pelos permutantes.

Partindo do exposto sobre a socialização acadêmica envolvida e 
desencadeada com a relação professor-aluno, é de fundamental impor-
tância conhecer qual a visão que os professores têm sobre seus alunos, 
principalmente quanto à socialização dos seus estudantes. A partir de um 
conhecimento dessa visão, bem como a reflexão sobre a sua prática, o 
professor pode identificar formas de assimilar criticamente a dimensão da 
socialização, como aspecto explícito e esclarecido nas interações em sala 
de aula, nas suas práticas pedagógicas e no próprio momento de pensar o 
planejamento.

Resultados e discussões

A partir das perguntas de identificação da entrevista, foi possível traçar 
o perfil dos professores entrevistados, levando em consideração gênero, 
idade e ano de ingresso no Centro de Educação. Dos quatro professores, 
três foram mulheres, e um homem; com idades entre 32 a 50 anos; e com 
ingresso no Centro de Educação como professores do Curso de Pedagogia 
entre o ano de 2014 a 2019. Para os docentes que participaram da pes-
quisa, as autoras atribuíram os seguintes pseudônimos: Ciência, Divisão, 
Formação e Natureza. O critério para a escolha dos nomes foi a área em que 
cada um desses professores realiza as suas pesquisas na instituição.

Partindo disso, na primeira pergunta da etapa das questões desenca-
deadoras, que faz referência à visão do professor acerca da socialização 
no meio acadêmico, os professores responderam que a socialização é um 
fator fundamental, não apenas no meio acadêmico, mas em qualquer outro 
espaço, e que é a partir da interação com o outro que nos desenvolvemos e 
aprendemos:
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A socialização dos estudantes no meio acadêmico, ou em qual-
quer outro espaço pedagógico, é fundamental, tendo em vista 
que aprendemos e nos desenvolvemos na interação e na colabo-
ração com o outro (Divisão)
Considero a socialização como parte fundante no processo de 
formação, já que, quando a troca se estabelece, o conhecimento 
trazido pelo outro em consonância ao seu, amplia-se a leitura de 
mundo e se fortalece a noção de trabalho coletivo (Formação)

Para Ferreira (2014), a socialização é, simultaneamente, um espaço de 
desenvolvimento de competências, identidades, relações e disposições, bem 
como também é um campo do inconsciente, no qual há uma incorporação 
de representações do mundo e de si. Dessa forma, é possível perceber nas 
falas dos professores a importância da socialização, pois é nesse momento 
que ocorre o compartilhamento de experiências, aprendizagens, laços.

Além disso, ainda sobre a socialização no meio acadêmico, outra visão 
do grupo de professores entrevistados é a da socialização ser capaz de pro-
porcionar ao estudante um sentimento de pertencimento, de membro da 
comunidade acadêmica:

Entendo ser importante, pois contribui, dentre outras coisas, 
para o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento de 
grupo/de coletividade. Apesar de entender a importância, não sei 
dizer em que nível, atualmente, essa socialização ocorre ou não 
(Ciência)

Para Coulon (2008), os estudantes devem se tornar nativos da cultura 
universitário, tornando-se membros dela, se situando nesse processo uma 
questão crucial de sobrevivência. Para o autor, torna-se membro não é ape-
nas tornar-se nativo da universidade, mas sim ser capaz de mostrar aos 
outros que o estudante possui competências aplicadas, entendidas como 
etnométodos de uma cultura, ou seja, estratégias conhecidas e programa de 
ações conscientes e relacionadas. Corroborando com a noção de se tornar 
membro, Dionísio (2011), aponta que essa filiação é um processo de socia-
lização ao mundo universitário. Ela naturaliza a incorporação das práticas, 
o funcionamento e as regras institucionais e intelectuais. A filiação torna-se 
legítima na medida que o estudante se torna um membro competente da 
Universidade.
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Sobre essa visão dos professores acerca da socialização dos estudantes 
no meio acadêmico, todos os professores responderam que a perspectiva 
que haviam construído ao longo de suas vidas, seja ela acadêmica ou pes-
soal, continuava sendo a mesma, tendo em vista que a perspectiva teórica 
utilizada pelos professores entrevistados não havia se alterado desde os 
seus ingressos como docentes do curso de Pedagogia.

A última questão desencadeadora, que diz respeito à importância da 
socialização acadêmica para a formação do pedagogo, os professores acre-
ditam que a socialização vem como um fator positivo para o trabalho coletivo 
e que essa socialização deve ir para além dos espaços da universidade:

É impossível formar com qualidade um pedagogo sem que a 
socialização e o trabalho coletivo e colaborativo estejam pre-
sentes. E esta socialização não diz respeito somente ao espaço 
da universidade, mas também aos espaços educativos de uma 
maneira geral [...]. Estar, falar, trabalhar, interagir com o outro, 
conhecendo os contextos e socializando saberes e experiências 
são fundamentais para formarmos pedagogos que sejam, inclu-
sive, colaborativos em seu trabalho futuro. (Divisão)

De acordo com Medeiros (2018), essa socialização que vai para além 
dos muros da universidade é classificada como uma socialização extrau-
niversidade, sendo ela considerada uma forma de sobrevivência no ensino 
superior, a partir de encontros, conversas em locais externos à universidade, 
como bares, cinema, baladas.

Além disso, a socialização acontece na medida em que esses estudantes 
dialogam entre si. E, para a formação do pedagogo, o diálogo é algo fun-
damental, pois é nesse momento de socialização que há troca de saberes, 
experiências, tornando estudantes mais reflexivos, ativos e politizados:

O curso de Pedagogia tem sido, para mim, experiência viva para 
tudo que é da ordem do diálogo – diálogo de saberes, de cultu-
ras, de pertencimentos, de histórias, de áreas do conhecimento. 
Criou-se uma ecologia onde se fala, se escute e se reflete – se 
pensa e se movimenta. Fica claro ao entrar nos corredores do 
bloco de aula que aquelas paredes e aquelas salas não são con-
finadas aos saberes acadêmicos, mas socializam indignações, 
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reivindicações – marcas de um pensamento tecido no coletivo 
dos estudantes, politizado e ativo (Natureza)

Sobre diálogo, Freire (1987, p. 46) discute que o diálogo se faz em uma 
relação horizontal, tendo como consequência a confiança de um pólo para o 
outro e que “uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo 
não provocasse este elimina de confiança entre seus sujeitos”. Ainda para 
Freire (1987), se os sujeitos do diálogo não esperam algo em troca, já não se 
pode haver diálogo, bem como sendo esse encontro vazio e estéril.

Na primeira questão focalizadora, procuramos saber a partir de suas 
experiências docente, como esses professores percebem a socialização dos 
seus alunos do curso de Pedagogia, e como resposta, obtivemos algumas 
visões distintas. A primeira visão foi a de que os alunos do noturno têm uma 
maior dificuldade em socializar-se, visto que muitos vêm para a universi-
dade cansados após uma jornada de trabalho. Uma das professoras utilizou 
a sua própria experiência na época em que era aluna do curso (em outro 
estado) para exemplificar essa dificuldade em socializar-se:

[...] a socialização me parece ser mais difícil no turno noturno. 
Talvez devido ao fato de grande parte dos alunos trabalharem 
durante o dia e já chegarem à universidade muito cansados 
até para as aulas. Falo isso porque me vejo na situação des-
ses alunos. Fui aluna de curso noturno na universidade [...]. 
Principalmente por isso não conseguia participar de atividades 
que julgo serem importantes para a socialização de estudante no 
meio acadêmicos. Dentre essas atividades cito aquelas relacio-
nadas ao “vivenciar coletivamente o dia a dia da universidade”: 
participar de cursos, fazer iniciação científica, frequentar a “ban-
dejão”/restaurante universitário, biblioteca, sala de estudos, 
centro acadêmico (Ciência)

Outra visão dos professores acerca da socialização dos alunos é que a 
socialização percebida por eles é positiva, apesar das tensões existentes e 
que essa interação entre os alunos ocorre nas salas de aula (principalmente 
com trabalhos em grupo), bem como em outros espaços da universidade:
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Muito positiva mesmo havendo tensões, algo inclusive natu-
ral que haja. Os laços que se criam são de diferentes formas e 
advindos por diferentes meios o que demonstra como existe uma 
diversidade construtiva no curso (Formação)
A socialização dos estudantes [...] acontece em espaços da sala 
de aula como também em outros momentos/contextos. O traba-
lho em grupo tem sido uma opção metodológica dos docentes do 
Curso, bem como temos propiciado momentos de socialização 
por meio de eventos educacionais, culturais e políticos (Divisão)

Porém, mesmo essa socialização percebida pelos professores sendo 
positiva, é necessário que haja uma ampliação e qualificação dos espaços 
oferecidos pela instituição para que haja uma melhor socialização dentro da 
Universidade:

[...] faz-se necessário que estes espaços sejam ampliados e qua-
lificados, no sentido de maior socialização entre discentes de 
diferentes períodos/turnos, bem como entre docentes e discen-
tes e servidores (Divisão)

Na segunda questão focalizadora, procuramos saber qual o papel do 
professor no processo de socialização dos seus alunos e como ele contribui 
para que essa socialização ocorra. Para eles, os professores têm um papel 
importante ao proporcionar atividades que possibilitem a socialização, prin-
cipalmente por meio de atividades em grupo, em discussões, e até mesmo 
incentivando a participação em outros espaços socializadores fora da sala 
de aula, como por exemplo, eventos:

Enquanto docente, principal responsável pelo planejamento e 
pelas aulas, tenho uma função relevante, no sentido de possibili-
tar que os espaços de socialização, trabalho e decisões coletivos 
sejam uma realidade na sala de aula e em outros momentos [...] 
(Divisão)
Entendo que podemos contribuir para o processo de socialização, 
seja discutindo diretamente a sua importância, não apenas no 
meio acadêmico, mas, também, no campo de trabalho do futuro 
pedagogo, isto é, na escola, ou promovendo mais atividades 
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coletivas com as turmas: desenvolvimento e execução de proje-
tos coletivos e aulas de campo, por exemplo (Ciência)

Exemplos práticos são incentivar a participação dos estudantes para 
tudo que for além da sua área do conhecimento: feiras, congressos, CINTEC, 
mostras de cinema. [...] a formação da universidade na universidade acon-
tece para muito além da sala de aula. Acontece nos entre-espaços das 
experiências [...] (Natureza)

Diante disso, o papel do professor na socialização dos estudantes é de 
fundamental importância, uma vez que ele pode proporcionar momento de 
socialização entre a turma. Dessa forma, é desenvolvido um novo conhe-
cimento pedagógico, que, para Paivandi (2015, p.14) “[...] desenvolve uma 
nova linguagem pedagógica profissional fornecendo aos professores um 
vocabulário conceitual e um novo quadro operacional para refletir sobre um 
‘currículo de aprendizagem’ e fazer evoluir a missão de ensino em função 
das necessidades”4.

Na terceira questão focalizadora, procuro saber como os professores 
percebem a socialização entre os próprios estudantes, deles com os profes-
sores e em relação aos funcionários da universidade. Essa questão, entre as 
cinco da segunda etapa, foi a que menos os professores falaram a respeito. 
Alguns professores não souberam opinar, e outros relataram que pelo o que 
observam, é uma socialização de respeito, reciprocidade e conflitos naturais.

Na quarta e última questão, procurou-se saber, na visão dos professores, 
qual a importância e as dimensões da instituição universitária nesse pro-
cesso de socialização acadêmica. Para os professores, a universidade deve 
proporcionar locais e momentos para que essa socialização ocorra, tendo a 
universidade um papel fundamental:

De promoção e criação de mais e mais espaços e debates que 
possibilitem a difusão dessa socialização, para que inclusive 
isso possa ultrapassar a universidade e recaia cada vez mais na 
sociedade em geral, externa ao campus (Formação)
Possibilitar ações e projetos neste sentido é uma de suas atribui-
ções, tanto em âmbito macro quanto micro. As dimensões nesse 

4 Tradução nossa.
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processo envolvem o pedagógico, o afetivo, o político e o social 
(Divisão)
[...] a universidade tem papel fundamental para educar para a cul-
tura, para o diálogo e para o pensar bem [...] mais importante do 
que formar pessoas com cabeças cheias,
proporcionar vias para formação de cabeças bem-feitas, que tra-
balhem coletivamente e de maneira crítica (Natureza)

Para Ferreira (2014), a instituição tem uma grande importância nessa 
promoção de espaços socializadores, bem como em impulsionar meios de 
acompanhamento e de apoio aos estudantes. Porém, mesmo com as insti-
tuições tendo setores para os quais são destinados recursos financeiros, há 
um déficit, fazendo com que os estudantes recorram à sua rede pessoal do 
que às estruturas organizacionais da universidade.

Em suma, os professores reconhecem a importância da socialização no 
ambiente universitário, considerando-a primordial para um bom convívio e 
desempenho produtivo no curso. Porém, mesmo essa socialização ocor-
rendo, os professores acreditam na necessidade da ampliação de espaços 
socializadores, para que a socialização não se limite apenas à sala de aula. 
Enquanto professores, eles têm um papel fundamental para que essa socia-
lização ocorra, no momento em que elaboram e propõem atividades que 
compreendam e valorizem as interações entre pares e as relações entre pro-
fessor-turma e professor-estudante, incluindo a divulgação e o incentivo às 
atividades extraclasse.

Considerações finais

A partir da análise das entrevistas, foi possível identificar uma visão que 
predomina em todos os entrevistados, de que a socialização no ambiente 
universitário ocorre em grande maioria em momentos de aprendizagem 
acadêmica, como nas bases de pesquisa, congressos, reuniões de estu-
dos. Em suas falas, foi possível perceber que nenhum professor falou sobre 
espaços socializadores extraclasse, como cantinas, corredores, gramados.

É de extrema importância reconhecer que a socialização no ambiente 
universitário vai para além dos momentos de aprendizagem acadêmica, e 
que são nesses espaços considerados descontraídos que ocorrem uma 
grande troca de experiências, aprendizagens. Além disso, é necessário 
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ressaltar a importância do diálogo para que o professor possa perceber as 
particularidades dos alunos, uma vez que há uma relação sobre a visão dos 
professores com a forma que o mesmo dialoga com os estudantes A falta 
de percepção sobre outros elementos existentes dentro da socialização 
estudantil no Ensino Superior, pode ser um indício de uma lacuna na relação 
de diálogo estabelecida com os estudantes.

Como antiga estudante do curso de Pedagogia, pude perceber que nos 
momentos citados pelos professores como momentos de socialização, na 
verdade são momentos mais de uma socialização convivial-curricular do 
que de uma socialização interpessoal-amigável, justamente por serem em 
momentos de trabalhos em grupo, base de pesquisa. 

Além disso, a partir da realização desta pesquisa, pretende-se ampliar 
a temática estudada, com o objetivo de se alcançar um maior número de 
professores, para que assim, se possa conhecer outras visões. É impor-
tante frisar a importância de estudos acerca da socialização dos alunos, 
visto que a falta dela pode ser um fator determinante para a permanência 
deste na instituição, além de mostrar possíveis caminhos para que os pro-
fessores, juntos com a instituição, possam possibilitar momentos, espaços 
e experiências que proporcionem essa socialização entre pares no ambiente 
universitário.
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Resumo: Este trabalho busca abordar o ponto de contato entre necropolí-
tica, racismo e educação no Brasil. Para isso, trabalharemos, primeiramente, 
a relação entre biopolítica, racismo de Estado e direito de matar em Michel 
Foucault, apresentada no curso Em defesa da sociedade. Para o autor, o 
racismo surge como uma tecnologia destinada a permitir o direito de matar 
do Estado em modo de biopoder. Na segunda parte do trabalho, expomos 
o aprofundamento que Achille Mbembe faz dessa relação, aventada por 
Foucault, nas obras Necropolítica e Crítica da razão Negra. Essa aborda-
gem do pensamento mbembiano se dará em paralelo com o pensamento 
abissal de Boaventura de Souza Santos e com o dispositivo de racialidade/
biopoder desenvolvido por Sueli Carneiro para pensar as relações raciais na 
sociedade brasileira. Por fim, trabalharemos a relação entre necropolítica e 
educação no Brasil como umas das estratégias de genocídio, o embranque-
cimento cultural, apontada por Abdias do Nascimento.
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Introdução

O presente artigo busca a articulação entre necropolítica, racismo e 
educação no Brasil. Para isso, trabalharemos, na primeira parte do 
trabalho, a relação entre biopolítica, racismo de Estado e direito de 

matar em Michel Foucault, apresentada no curso Em defesa da sociedade. 
Para o autor, o racismo de Estado surge do cruzamento entre a teoria bio-
lógica do século XIX e o discurso do poder, estabelecendo uma cesura no 
contínuo biológico humano. O racismo de Estado, nesse caso, é a condição 
para o exercício do direito de matar em um Estado biopolítico. 

Na segunda parte do trabalho, expomos o aprofundamento que Achille 
Mbembe faz dessa relação entre biopolítica, racismo e direito de matar nas 
obras Necropolítica e Crítica da razão Negra. Essa abordagem do pen-
samento mbembiano se dará em paralelo com o pensamento abissal de 
Boaventura de Souza Santos e com o dispositivo de racialidade/biopoder 
desenvolvido por Sueli Carneiro, em sua tese de doutoramento, para pensar 
as relações raciais na sociedade brasileira. 

Por fim, trabalharemos o fio condutor entre necropolítica e educação no 
Brasil como umas das estratégia de genocídio, o embranquecimento cultu-
ral, apontada por Abdias do Nascimento. 

Biopolítica, racismo de estado e direito de matar

Para Foucault, o tema da guerra das raças, trabalhado em todo o curso 
Em defesa da sociedade, não desaparece no século XVIII para o século XIX, 
mas adquiri um novo status a partir daquilo que Foucault chamou de esta-
tização do biológico.

Parece-me que um dos fenômenos fundamentais do século 
XIX foi, é o que eu poderia denominar a assunção da vida pelo 
poder: se vocês preferirem, uma tomada de poder sobre o homem 
enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico ou, 
pelo menos, uma certa inclinação que conduz ao que se pode-
ria chamar de estatização do biológico (FOUCAULT, 2005, pp. 
287/286).
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Nesse sentido, Foucault aponta que há uma nova tecnologia de poder 
em jogo no século XIX, tecnologia que atravessa o direito soberano de fazer 
morrer e deixar viver – com essa frase Foucault quer dizer que a vida e a 
morte dos súditos é penetrada pelo poder soberano. Os súditos, em si, não 
são nem vivos, nem mortos. É por causa do soberano que eles têm direito 
de estarem vivos ou de estarem mortos. Enfim, o direito do poder soberano 
sobre a vida só se efetiva no momento em que ele exerce o seu poder de 
matar. E como explica Foucault: “Em última análise, o direito de matar é 
que detém efetivamente em si a própria essência desse direito de vida e de 
morte: é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito sobre a 
vida” (FOUCAULT, 2005, pp. 286/287).

Esse novo mecanismo, essa nova técnica de poder transforma o direito 
soberano de fazer morrer e deixar viver no “direito de fazer viver e deixar 
morrer” (FOUCAULT, 2005, p. 287). Ele não mais se dirige, como a técnica 
disciplinar, no homem-corpo, mas se estende para todo o homem vivo, para 
o homem-espécie.

Depois da anátomo-política do corpo humano, instaurada no 
decorrer do século XVIII, vemos aparecer, no fim do mesmo 
século, algo que já não é uma anátomo-política do corpo humano, 
mas que eu chamaria de uma “biopolítica” da espécie humana 
(FOUCAULT, 2005, p. 289).

Foucault relata que é no século XIX que as preocupações com a espé-
cie humana, as suas relações sexuais, as taxas de natalidade, mortalidade, 
enfermidade, o efeito do meio geográfico sobre a espécie humana, a pró-
pria cidade, é nesse período que eles entram no cálculo do poder. Com isso, 
Foucault busca nos dizer que é nessa época que a noção de população 
passa a ser um problema político ou o que Foucault definiu como biopolítica. 
“(...) a população como problema político, como problema a um só tempo 
científico e político, como problema biológico e como problema de poder” 
(FOUCAULT, 2005, pp. 292/293). A população passa a ser encarada a partir 
de sua duração. O controle da explosão demográfica, a esterilidade, a here-
ditariedade, a degenerescência, a higiene da família, o habitat, a segurança 
pública, o saneamento básico, as redes de transporte e abastecimento, a 
saúde pública, em suma, trata-se “de levar em conta a vida, os processos 
biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, 
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mas uma regulamentação” (FOUCAULT, 2005, p. 294). Essa tecnologia de 
regulamentação da vida, como é descrita por Foucault, é

(...) uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de 
uma população, que procura controlar a série de eventos fortuitos 
que podem ocorrer numa massa viva; uma tecnologia que pro-
cura controlar (eventualmente modificar) a probabilidade desses 
eventos, em todo caso em compensar seus efeitos (FOUCAULT, 
2005, p. 297).

Trata-se não mais da série: corpo - organismo - disciplina - instituição, 
mas da série: população - processos biológicos - mecanismos regulamenta-
dores - Estado. O elemento que circula entre a disciplina e a regulamentação 
é a norma. A norma é aquilo que se aplica tanto ao corpo quanto a popula-
ção, que vai do orgânico ao biológico.

Se, como vimos, a biopolítica é o poder sobre as múltiplas possibilidades 
de gestão da vida, sobre as suas potencialidades e otimizações biológi-
cas, sobre os equipamentos genéticos inatos e adquiridos, tema do curso 
Nascimento da biopolítica, como fica, então, a questão da morte dentro da 
biopolítica? Esse será um dos temas abordados na Aula de 17 de março de 
1976, do curso Em defesa da sociedade. Nessa aula, Foucault se interrogará 
sobre o exercício do direito de matar em um Estado no modo de biopoder e 
sobre o mecanismo que atua sobre a função assassina do Estado: o racismo. 
Para o autor, o racismo, especificamente, o racismo de Estado, é a premissa 
para a aceitação do assassinato em uma sociedade normalizada sob a base 
de um Estado que se organiza a partir da regulamentação da vida. O racismo 
é o que estabelece uma cesura no domínio da vida, é o que determina o que 
deve morrer e o que deve viver. O que pode ser descartado, desqualificado, é, 
no linguajar de Santos, o que estabelece um corte abissal, uma linha invisível 
entre nós e eles.

No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das 
raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação 
de certas raças como boas e de outras, ao contrário, como infe-
riores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo 
do biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, 
no interior da população, uns grupos em relação aos outros. Em 
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resumo, de estabelecer uma cesura que será do tipo biológico no 
interior de um domínio considerado como sendo precisamente 
um domínio biológico. Isso vai permitir ao poder tratar urna popu-
lação como uma mistura de raças ou, mais exatamente, tratar 
a espécie, subdividir a espécie de que ele se incumbiu em sub-
grupos que serão, precisamente, raças (FOUCAULT, 2005, pp. 
304/305).

Como escreve Almeida, “É aí que o racismo exerce um papel central. Para 
Foucault a emergência do biopoder inseriu o racismo como mecanismo fun-
damental do poder do Estado” (ALMEIDA, 2018, p. 88). Ele se apresenta, o 
racismo de Estado, como uma reação antirrevolucionária, conservadora e 
reacionária por parte deste. E, de certa maneira, não há Estado moderno que 
não tenha passado pela experiência do racismo.

Outra função desse racismo de Estado é estabelecer uma relação entre 
a vida e a morte do outro, não mais do tipo militar, guerreira ou política, mas 
biológica. É necessário que o outro, visto como um perigo biológico, morra 
para que eu sobreviva enquanto espécie. É a morte da raça ruim, degene-
rada, na maneira da seleção “natural” e da luta pela vida, que vai gerar a 
minha continuidade, de modo mais sadio, mais puro, mais regenerado.

Se o poder de normalização quer exercer o velho direito soberano 
de matar, ele tern de passar pelo racismo. E se, inversamente, um 
poder de soberania, ou seja, um poder que tem direito de vida e 
de morte, quer funcionar com os instrumentos, com os meca-
nismos, com a tecnologia da normalização, ele também tem de 
passar pelo racismo (FOUCAULT, 2005, p. 306).

Essa relação entre o discurso biológico e o discurso político que articula o 
racismo moderno, para Foucault, se deu com o advento das teorias biológi-
cas do século XIX, a teoria da evolução da espécie de Darwin, o darwinismo 
social, o malthusianismo, a teoria da degenerescência, a teoria da eugenia, 
e a apropriação delas pelo discurso político, tornando-se na forma em que 
se passa a “pensar as relações da colonização, a necessidade das guerras, 
a criminalidade, os fenômenos da loucura e da doença mental, a história da 
sociedade em suas diferentes classes (…) ” (FOUCAULT, 2005, p. 307). Com 
isso, Foucault não quer afirmar que o racismo surge no século XIX, mas que 
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ele ganha um outro significado dentro do jogo político ao ser atravessado 
pelo biopoder. Esse racismo surge na intersecção entre biopoder e Estado 
através da legitimação da morte efetuada por um Estado que se propôs, 
paradoxalmente, a sustentar, prolongar, proteger, organizar e multiplicar a 
vida. A morte do outro se justifica para o fortalecimento da minha raça, da 
minha população. Em suma, como escreve Foucault.

A especificidade do racismo moderno, o que faz sua especifici-
dade, não está ligado a mentalidades, a ideologias, a mentiras do 
poder. Está ligado à técnica do poder, à tecnologia do poder. Está 
ligado a isto que nos coloca, longe da guerra das raças e dessa 
inteligibilidade da história, num mecanismo que permite ao bio-
poder exercer-se. Portanto, o racismo é ligado ao funcionamento 
de um Estado que é obrigado a utilizar a raça, a eliminação das 
raças e a purificação da raça para exercer seu poder soberano. A 
justaposição, ou melhor, o funcionamento, através do biopoder, 
do velho poder soberano do direito de morte implica o funciona-
mento, a introdução e a ativação do racismo. E é aí, creio eu, que 
efetivamente ele se enraíza (FOUCAULT, 2005, p. 309).

Necropolítica, colonialismo e o devir-negro do mundo

A ótica dada por Foucault ao racismo, apesar dos apontamentos que ele 
faz com a colonização, entendendo-o como primo dela, é uma ótica, como 
podemos notar, centrada na geopolítica do conhecimento europeu que 
exclui do seu discurso algo fundamental para o entendimento do racismo ou 
desse terror moderno: o colonialismo. Como já havia alertado Aimé Césaire

Nos assombramos, nos indignamos. Dizemos: “Que curioso! 
Porém, bah! É o nazismo, já passará!” É esperamos. Nos esperan-
çamos; e calamos a nós mesmos a verdade, que é uma barbárie, 
porém a barbárie suprema, a que coroa, a que resume a cotidia-
nidade das barbáries; que é o nazismo, sim, contudo antes de ser 
a vítima fomos seu cúmplice; que apoiamos esse nazismo antes 
de padecê-lo, o absolvemos, fechamos os olhos diante dele, o 
legitimamos, porque até então só se havia aplicado aos povos 
não europeus; e cultivamos este nazismo; somos responsáveis 
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por ele e ele brota, penetra, goteja, antes de engolir em suas 
águas avermelhadas a civilização ocidental e cristã por todas as 
fissuras desta (CÉSAIRE, 2010, pp. 20/21)

Tal terror, segundo Mbembe, é uma característica comum aos Estados 
escravistas e aos regimes coloniais contemporâneos. Como afirma, “Ambos 
os regimes são também instâncias e experiências específicas de ausência 
de liberdade” (MBEMBE, 2018, p. 68). Por isso, para Mbembe, da importância 
de se entender a colonização ou, especificamente, a escravidão.

Qualquer relato histórico do surgimento do terror moderno pre-
cisa tratar da escravidão, que pode ser considerada uma das 
primeiras manifestações da experimentação biopolítica. Em mui-
tos aspectos, a própria estrutura do sistema de plantation e suas 
consequências manifesta a figura emblemática e paradoxal do 
estado de exceção. Aqui, essa figura é paradoxal por duas razões. 
Em primeiro lugar, no contexto da plantation, a humanidade do 
escravo aparece como uma sombra personificada. De fato, a 
condição de escravo resulta de uma tripla perda: perda de um 
“lar”, perda de direitos sobre seu corpo e perda de estatuto polí-
tico. Essa tripla perda equivale a uma dominação absoluta, uma 
alienação de nascença e uma morte social (que é expulsão fora 
da humanidade) (MBEMBE, 2018, p. 27).

Como lembra Almeida, o colonialismo “não se ampara no equilíbrio entre 
a vida e a morte, entre o “fazer viver e o deixar morrer”; (...) não mais tem 
como base a decisão sobre a vida e morte, mas tão somente o exercício 
da morte” (ALMEIDA, 2018, p. 90). Esse ponto é fundamental para enten-
dermos a relação entre biopoder, estado de exceção e estado de sítio que 
Mbembe estabelece em Necropolítica. “(...) a colônia representa o lugar em 
que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à 
margem da lei (ab legibus solutus) e no qual a “paz” tende a assumir o rosto 
de uma “guerra sem fim” (MBEMBE, 2018, p. 33). Nesse sentido, a colônia 
não possuía as bases legais que fundamentam a soberania, a saber, a igual-
dade jurídica de todos os Estados, inclusive no que diz respeito ao direito de 
guerra, e a demarcação territorial do Estado soberano. Assim, as guerras 
coloniais não eram entendidas como guerras legítimas entre Estados, já que 
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não havia o reconhecimento de soberania alguma nas colônias, o que se 
constituía era uma espécie de estado de exceção, uma guerra permanente.

As colônias não são organizadas de forma estatal e não criaram 
um mundo humano. Seus exércitos não formam uma entidade 
distinta, e suas guerras não são guerras entre exércitos regulares. 
Não implicam a mobilização de sujeitos soberanos (cidadãos) 
que se respeitam mutuamente, mesmo que inimigos. Não esta-
belecem distinção entre combatentes e não combatentes ou, 
novamente, “inimigo” e “criminoso”. Assim, é impossível firmar 
a paz com eles. Em suma, as colônias são zonas em que guerra 
e desordem, figuras internas e externas da política, ficam lado a 
lado ou se alternam. Como tal, as colônias são o local por excelên-
cia em que os controles e as garantias de ordem judicial podem 
ser suspensos – a zona em que a violência do estado de exceção 
supostamente opera a serviço da “civilização” (MBEMBE, 2018, 
pp. 34/35).

Esse estado de exceção se funda justamente pela negação de qualquer 
relação racial entre o colonizado e o colonizador. Para este, o colonizado não 
passa de “outra forma de “vida animal”, uma experiência assustadora, algo 
radicalmente outro (alienígena), além da imaginação ou da compreensão” 
(MBEMBE, 2018, p. 35). Para o colonizador, não havia consciência de crime 
algum na morte do colonizado. Pois, assim como nos campos de concen-
tração, os seres humanos, submetidos ao regime de exceção da plantation 
ou da colônia, são desprovidos de estatuto político e reduzidos aos seus 
corpos biológicos. Esses espaços se mantém fora do estado normal da lei 
e são o que Santos chamou de zona colonial. “Tudo o que não pudesse ser 
pensado em termos de verdadeiro ou falso, de legal ou ilegal, ocorria na zona 
colonial” (SANTOS, 2009, p. 26).

Como podemos notar, a criação desses “mundos de morte” é indissociá-
vel da ocupação colonial. Segundo Santos, “Na sua constituição moderna, 
o colonial representa, não o legal ou o ilegal, mas antes o sem lei” (SANTOS, 
2009, p. 28). Nesse aspecto, como aponta o professor Renato Nogueira, rela-
cionando tanto a primeira quanto a última modernidade colonial e conforme 
a lógica da apropriação e da violência comum nos territórios coloniais ou sub-
-humanos: “O que está em jogo é a produção de (...) zonas deliberadamente 
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demarcadas como territórios em que o livre direito ao assassinato está con-
sagrado (NOGUEIRA, 2018, p. 67).

Nesse sentido, Mbembe e Santos têm uma visão comum da soberania 
como sendo a “capacidade de definir quem importa e quem não importa, 
quem é “descartável” e quem não é” (MBEMBE, 2018, p. 41). No caso, os 
bairros e as populações negras, árabes, indígenas, periféricas, os imigrantes, 
os refugiados, se enquadram na lógica do descartável e da sobrevivência. 
Para Almeida, “Nesse contexto, o direito não é o limite do poder estatal sobre 
os corpos humanos e sobre o território, mas somente serve como narrativa 
pos factum, ou seja, como fundamento retórico do assassinato” (ALMEIDA, 
2018, p. 93).

Como exemplo contemporâneo do exercício desse necropoder, Mbembe 
cita a ocupação da palestina pelos israelenses.

Como ilustra o caso palestino, a ocupação colonial contemporâ-
nea é um encadeamento de vários poderes: disciplinar, biopolítico 
e necropolítico. A combinação dos três possibilita ao poder 
colonial dominação absoluta sobre os habitantes do território 
ocupado. O “estado de sítio” em si é uma instituição militar. Ele 
permite uma modalidade de crime que não faz distinção entre 
o inimigo interno e o externo. Populações inteiras são o alvo do 
soberano. As vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas do 
mundo. A vida cotidiana é militarizada. É outorgada liberdade aos 
comandantes militares locais para usar seus próprios critérios 
sobre quando e em quem atirar. O deslocamento entre células 
territoriais requer autorizações formais. Instituições civis locais 
são sistematicamente destruídas. A população sitiada é privada 
de seus meios de renda. Às execuções a céu aberto somam-se 
matanças invisíveis (MBEMBE, 2018, pp. 48/49).

Aqui no Brasil, segundo Almeida, poderíamos falar do caso das Unidades 
de Polícia Pacificadora (UPP). Citando a dissertação de Marielle Franco, 
Almeida escreve:

A abordagem das incursões policiais nas favelas é substituída 
pela ocupação do território. Mas tal ocupação não é do conjunto 
do Estado, com direitos, serviços, investimentos, e muito menos 
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com instrumentos de participação. A ocupação é policial, com 
a caracterização militarista que predomina na polícia do Brasil. 
Está justamente aí o predomínio da política já em curso, pois o 
que é reforçado mais uma vez é uma investida aos pobres, com 
repressão e punição (FRANCO Apud ALMEIDA, 2018, p. 97).

Como vimos, em Necropolítica, Mbembe explora a relação entre sobera-
nia, biopoder e estado de exceção, esse último articulado ao estado de sítio 
e as relações de inimizades, algo semelhante ao que Foucault entende por 
inimigo político ou perigo biológico, em termos biopolíticos. Nesse sentido, 
Mbembe entende a política não como produção e gestão da vida, mas como 
o trabalho da morte ou necropolítica, que é uma forma de necropoder que 
subjuga a vida ao poder da morte. Para Mbembe, a biopolítica, o poder de 
“fazer viver e deixar morrer”, incapaz de explicar as políticas da morte que 
incidem sobre as populações periféricas nas sociedades contemporâneas. 
Corroborando com isso, escreve Santos

[O Estado] (...) é agora chamado, nos domínios sociais sujeitos 
uma maior pressão por parte da lógica da apropriação/violência, 
a lidar com os cidadãos como se fossem não-cidadãos, e com 
não-cidadãos como se se tratasse de perigosos selvagens colo-
niais” (SANTOS, 2009, p. 41).

Esse regresso do colonial e do colonizador dentro da lógica neoliberal é o 
que Mbembe aponta como o devir-negro do mundo.

(...) o fato de o neoliberalismo representar a época na qual o 
capitalismo e o animismo, durante muito tempo obrigados a se 
manterem afastados, tendem finalmente a se fundir. Agora que 
o ciclo do capital caminha de imagem em imagem, esta se tor-
nou um fator de aceleração das energias pulsionais. Da fusão 
potencial entre capitalismo e o animismo resultam algumas 
consequências determinantes para a nossa futura compreen-
são da raça e do racismo. Desde logo, os riscos sistemáticos 
aos quais os escravos negros foram expostos durante o primeiro 
capitalismo constituem agora, se não a norma, pelo menos o qui-
nhão de todas as humanidades subalternas. Em seguida, essa 
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tendência à universalização da condição negra é simultânea ao 
surgimento de práticas imperiais inéditas, tributárias tanto das 
lógicas escravagistas de captura e predação como das lógicas 
coloniais de ocupação e exploração, incluindo as guerras civis ou 
razias de épocas passadas. As guerras de ocupação e as guer-
ras anti-insurrecionais visam não apenas capturar e liquidar o 
inimigo, mas também operar uma divisão do tempo e uma ato-
mização do espaço. Uma parte do trabalho consiste agora em 
transformar o real em ficção e a ficção em real; as intervenções 
militares aéreas, a destruição da infraestrutura, as agressões e os 
ferimentos passam pela mobilização total através das imagens, 
que agora fazem parte dos dispositivos de uma violência que se 
desejava pura. (MBEMBE, 2018, p. 17/18).

Em Crítica da razão negra, Mbembe realiza, além de uma genealogia da 
escravidão moderna, como é bem apontada por Peter Pál Pelbart no artigo 
O devir-negro do mundo, uma crítica a economia política e a economia libi-
dinal a partir da crítica genealógica da raça. Para Mbembe, a raça não é um 
“fato natural físico, antropológico ou genético (...) não passa de uma ficção 
útil, uma construção fantasmática ou uma projeção ideológica” (MBEMBE, 
2018, p. 28). Ela faz parte de uma bioeconomia “que permite identificar e 
definir grupos populacionais em função de riscos diferenciados e mais ou 
menos aleatórios” (MBEMBE, 2018, p. 74).

Neste contexto, os processos de racialização têm como objec-
tivo marcar esses grupos populações, fixar o mais precisamente 
possível os limites nos quais podem circular, determinar exacta-
mente os espaços que podem ocupar, em suma, assegurar que 
a circulação se faça num sentido que afaste quaisquer ameaças 
e garanta a segurança geral. Trata-se de fazer a triagem desses 
grupos populacionais, marcá-los simultaneamente como “espé-
cies”, “séries” e “casos”, dentro de um cálculo geral do risco, do 
acaso e das probabilidades, de maneira a poder prevenir peri-
gos inerentes à sua circulação e, se possível, neutralizá-los 
antecipadamente, muitas vezes por meio da imobilização, do 
encarceramento ou da deportação. A raça, deste ponto de vista, 
funciona como um dispositivo de segurança fundado naquilo 
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que poderíamos chamar de princípio do enraizamento biológico 
pela espécie. A raça é ao mesmo tempo ideologia e tecnologia de 
governo (MBEMBE, 2018, pp. 74/75).

Vindo de uma mesma tradição pós-foucaultiana que Mbembe, Sueli 
Carneiro trabalha essa ideia de raça através do que a autora classificou 
como dispositivo de racialidade/biopoder. Conforme explica:

Consideramos que tal como ele [Foucault] afirma para o caso 
da sexualidade, se a racialidade se coloca como um domínio a 
conhecer, é porque, relações de poder a “instituíram como objeto 
possível; em troca, se o poder pode tomá-la como alvo, foi por-
que se tornou possível investir sobre ela através de técnicas de 
saber e de procedimentos discursivos” (Foucault, 1988, p. 93). 
Preliminarmente a racialidade é aqui compreendida como uma 
noção relacional que corresponde a uma dimensão social, que 
emerge da interação de grupos racialmente demarcados sob os 
quais pesam concepções histórica e culturalmente construídas 
acerca da diversidade humana. Disso decorre que ser branco e 
ser negro são consideradas polaridades que encerram, respecti-
vamente, valores culturais, privilégios e prejuízos decorrentes do 
pertencimento a cada um dos pólos das racialidades (CARNEIRO, 
2005, p. 34).

Como escreve Mbembe, “a noção de raça permitia representar as huma-
nidades não europeias como se tivessem sido tocadas por um ser inferior” 
(MBEMBE, 2018, p. 42). E é nas “pias batismais da nossa modernidade, [que] 
pela primeira vez na história humana, o princípio racial e o sujeito de mesma 
matriz foram operados sob o signo do capital” (MBEMBE, 2018, p. 32). Essa 
aliança entre raça e capital é o que diferencia a escravidão moderna das 
outras formas de servidão autóctones. E, como já podemos perceber, o dis-
curso sobre a raça, sobre esse dispositivo que é a raça, é a matriz dessa 
contaminação entre cultura, biologia e economia política que produz o 
negro. O negro não é uma representação de um fato biológico, mas, con-
forme vimos na citação de Carneiro, um dispositivo, um modo produção

de subjetividade de uma sociedade, de uma história e de uma cultura 
específica. Como aponta Mbembe, “produto de um maquinário social 
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indissociável do capitalismo (...) esse termo [negro] foi inventado para sig-
nificar exclusão, embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre 
conjurado e abominado” (MBEMBE, 2018, p. 21). Nesse sentido, o negro é 
uma fabulação e uma clausura, advém mais de um mecanismo de autode-
signação do que de identificação.

(...) o negro não existe enquanto tal. Ele é constantemente pro-
duzido. Produzi-lo é gerar um vínculo social de submissão e 
um corpo de extração, isto é, um corpo inteiramente exposto 
à vontade de um senhor e do qual nos esforçamos para obter 
o máximo de rendimento. Sujeito à corveias de toda ordem, o 
negro é também nome de injúria, o símbolo do homem confron-
tado com o açoite e o sofrimento, num campo de batalha em que 
se opõem facções e grupos social e racialmente segmentados 
(MBEMBE, 2018, p. 42).

Mbembe fala de três momentos fundamentais para essa fabulação e 
clausura do negro: a “espoliação organizada, quando, em proveito do tráfico 
atlântico (século XV ao XIX), homens e mulheres originários de África foram 
transformados em homens-objeto, homens-mercadoria e homens-moeda” 
(MBEMBE, 2018, pp. 13/14), no final do século XVIII, quando os negros 
aprendem a escrita do colonizador, “por meio de seus próprios traços, os 
negros, esses seres capturados por outros , conseguiram articular uma lin-
guagem própria, reivindicando o estatuto de sujeitos plenos do mundo vivo” 
(MBEMBE, 2018, p. 14), por fim, a “globalização dos mercados, à privatiza-
ção do mundo sob a égide do neoliberalismo e do intrincado crescimento 
da economia financeira, do complexo militar pós-imperial e das tecnologias 
electrónicas e digitais” (MBEMBE, 2018, p. 15).

Necropolítica e educação no Brasil

Abdias do Nascimento, no livro O genocídio do negro brasileiro, des-
creve esses mecanismos e tecnologias necropolíticas que atuaram sobre 
as populações africanas no regime colonial português. O primeiro deles é a 
escravidão.
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No Brasil, é a escravidão que define a qualidade, a extensão, e a 
intensidade da relação física e espiritual dos filhos de três conti-
nentes que lá se encontram: confrontando um ao outro no esforço 
épico de edificar um novo país, com suas características próprias 
tanto na composição étnica do seu povo quanto na especifici-
dade do seu espirito – quer dizer, uma cultura e uma civilização 
com seu próprio ritmo e identidade (NASCIMENTO, 2016, p. 57)

Nesse regime o papel do africano escravizado foi determinante. Como 
escreve Nascimento

O papel do negro escravo foi decisivo para o começo da histó-
ria econômica de um país fundado, como era no caso do Brasil, 
sob signo do parasitismo imperialista. Sem o escravo, a estrutura 
econômica do país jamais teria existido. O africano escravizado 
construiu as fundações da nova sociedade com a flexão e a que-
bra de sua espinha dorsal, quando ao mesmo tempo seu trabalho 
alimentou e colheu a riqueza material do país para o desfrute 
exclusivo da aristocracia branca. Tanto nas plantações de cana-
de-açúcar e café e na mineração, quanto nas cidades, o africano 
incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes que não se 
auto-degradavam em ocupações vis como aquelas do trabalho 
braçal. A nobilitante ocupação das classes dirigentes – os latifun-
diários, os comerciantes, os sacerdotes católicos – consistia no 
exercício da indolência, no cultivo da ignorância, do preconceito, e 
na prática da mais licenciosa luxúria (NASCIMENTO, 2016, p. 59).

Dessa “mais licenciosa luxúria” surge o mecanismo de miscigenação. 
Como fala Nascimento, a miscigenação, apoiada “na exploração sexual da 
mulher negra, foi erguido como um fenômeno de puro e simples genocídio. 
O “problema” seria resolvido pela eliminação da população afrodescen-
dente” (NASCIMENTO, 2016, p. 84). Tal eliminação se daria pelo progressivo 
branqueamento da população negra do país através da mestiçagem. Como 
aponta Thomas Skidmore

A tese de branqueamento baseava-se na presunção da superio-
ridade branca, às vezes, pelo uso dos eufemismos raças “mais 
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adiantadas” e “menos adiantadas” e pelo fato de ficar em aberto 
a questão de ser a inferioridade inata. À suposição inicial, jun-
tavam-se mais duas. Primeiro – a população negra diminuía 
progressivamente em relação à branca por motivos que incluíam 
a suposta taxa de natalidade mais baixa, a maior incidência de 
doenças, e a desorganização social. Segundo – a miscigena-
ção produzia “naturalmente” uma população mais clara, em 
parte porque o gene branco era mais parte e em parte porque 
as pessoas procurassem parceiros mais claros do que elas. (A 
imigração branca reforçaria a resultante predominância branca) 
(SKIDMORE, 1976, p. 81).

Essa tese original das elites brasileiras se apoia na ideia de que “a misci-
genação não produzia inevitavelmente “degenerados”, mas uma população 
mestiça capaz de tornar-se sempre mais branca, tanto cultural quanto fisi-
camente” (Idem, Ibidem). Essas duas estratégias de genocídio da população 
negra pontuadas por Skidmore, Nascimento chama de branqueamento da 
raça e embranquecimento cultural. Além da miscigenação, o outro meca-
nismo utilizado para branqueamento da raça foi a política migratória 
adotada pelo país. “A orientação predominantemente racista da política imi-
gratória foi outro instrumento básico nesse processo de embranquecer a 
país” (NASCIMENTO, 2016, p. 85). Em relação ao embranquecimento cultu-
ral, escreve Nascimento

Além dos órgãos do poder – o governo, as leis, o capital, as forças 
armadas, a polícia – as classes dominantes brancas têm à sua 
disposição poderosos implementas de controle social e cultural: 
o sistema educativo, as várias formas de comunicação de mas-
sas – a imprensa, o rádio, a televisão – a produção literária. Todos 
esses instrumentos estão a serviço dos interesses das classes no 
poder e são usados para destruir o negro como pessoa e como 
criador e condutor de uma cultura própria. O processo de assi-
milação ou de aculturação não se relaciona apenas à concessão 
aos negros, individualmente, de prestígio social, mas restringe 
sua mobilidade vertical na sociedade como um grupo; invade o 
negro e o mulato até à intimidade mesma do ser negro e do seu 
modo de autoavaliar-se, de sua autoestima (NASCIMENTO, 2016, 
p. 112)
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Como apontado por Nascimento, o sistema educativo brasileiro é um 
dos pilares da necropolítica no Brasil. Que se dá através de uma outra estra-
tégia de genocídio praticada no: o embranquecimento cultural. Como fala 
Nascimento.

O sistema educacional funciona como aparelhamento de controle 
nesta estrutura de discriminação cultural. Em todos os níveis do 
ensino brasileiro - elementar, secundário, universitário - o elenco 
das matérias ensinados, como se se executasse o que havia pre-
visto a frase de Sílvio Romero, constitui um ritual da formalidade 
e da ostentação da Europa, e, mais recentemente, dos Estados 
Unidos. Se consciência é memória e futuro, quando e onde está a 
memória africana, parte inalienável da consciência brasileira, no 
currículo escolar? Onde e quando a história da África, o desen-
volvimento de suas culturas e civilizações, as características do 
seu povo, foram ou são ensinados nas escolas brasileiras? Ao 
contrário, quando há alguma referência ao africano ou negro, é 
no sentido do afastamento e da alienação da identidade negra 
(NASCIMENTO, 2016, p. 113).

Considerações finais

Por fim, esse trabalho é apenas um esboço de um estudo sobre as rela-
ções étnico-raciais no Brasil e como essas se implicam no nosso sistema 
educacional. Para tal, utilizamo-nos das obras Necropolítica e Crítica da 
razão negra, do filósofo camaronês Achille Mbembe, por acharmos que 
o trabalho desse pensador traz grandes contribuições para pensarmos 
sociedades periféricas e que passaram por um processo marcante da colo-
nização: a escravidão. Algumas lacunas presentes no texto serão mais bem 
elaboradas em trabalhos posteriores.
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ÉTICA E AUTONOMIA NA PÓS-MODERNIDADE: 
DESAFIOS DE UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA

EBC1

Resumo: A presente pesquisa é de natureza bibliográfica e pretende identi-
ficar quais os princípios do processo de humanização para a garantia dos 
direitos fundamentais do ser humano, assim como verificar como a razão 
na pós-modernidade se apoia na lógica do discurso como meio de interação 
e analisar o papel ocupado pelo princípio da autonomia no desenvolvimento 
do ser humano contemporâneo. Percebemos que ao nascer, o homem é 
fundamentalmente um ser biológico, mas ao longo do tempo e do contato 
com a cultura passa a ser um ser histórico, humanizando-se, mas gerando 
o paradoxo entre a liberdade individual e a submissão às normas gerais sua 
busca de sentido. Para tanto, a ética se torna a base que fundamenta a vida 
em grupo tentando harmonizar os conflitos inerentes ao processo. Para se 
atingir tal objetivo, a educação é um meio com um fim específico pois, atra-
vés da educação, o homem pode tornar-se livre, autônomo e crítico de si e do 
mundo, mas como as instituições responsáveis pela garantia dos direitos de 
todos se submetem ao poder de poucos em detrimento de muitos, não pode 
ser considerada justa e imparcial, devendo ser desvelada e questionada para 
que se possa romper com a lógica excludente que beneficia alguns e ignora 
muitos. Concluindo, romper com a lógica do poder que aliena ao invés de 
libertar não é tarefa simples, mas necessária se pensamos ser possível um 
mundo mais justo.
Palavras-chave: Autonomia, Ética do discurso, Liberdade, Educação 
emancipatória.

1 Doutoranda em Ciências da Educação da Universidad Católica de Santa Fé (UCSF). 
 E-mail:  erikabataglia@gmail.com.
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Introdução

É na relação com o outro que ele o ser humano se subjetiva e passa a ser 
quem é. Para Vygotsky (2002), esse movimento é constante e neces-
sário, ou seja, a teoria sócio-histórico-cultural, com seu fundamento 

no materialismo dialético, considera que o humano é a síntese ocorrida 
pelo entrelaçar dos aspectos biológico, psicológico e do social. Ao nascer, 
o homem é fundamentalmente um ser biológico, mas ao longo do tempo 
e do contato com a cultura passa a ser um ser histórico, humanizando-se, 
desenvolvendo-se continuamente em sua dimensão ontogenética e filoge-
nética, gerando a evolução do indivíduo e da espécie.

Os objetivos da presente pesquisa, de cunho bibliográfico, incluem iden-
tificar quais os princípios do processo de humanização para a garantia dos 
direitos fundamentais do ser humano, assim como verificar como a razão 
na pós-modernidade se apoia na lógica do discurso como meio de interação 
e analisar o papel ocupado pelo princípio da autonomia no desenvolvimento 
do ser humano contemporâneo.

Como o humanizar-se ocorre na relação com o mundo, o respeito ao outro 
e a si mesmo tornam-se fundamentais para o processo de desenvolvimento 
humano que terá no paradoxo entre a liberdade individual e a submissão às 
normas gerais sua busca de sentido. Para tanto, a ética se torna a base que 
fundamenta a vida em grupo tentando harmonizar os conflitos inerentes ao 
processo. Segundo Aristóteles (apud BALLESTEROS, 2015) para que haja a 
harmonização dos interesses individuais deve haver a amizade civil baseada 
em um clima de concórdia onde o desenvolvimento da comunidade ocorre 
pelo desenvolvimento do indivíduo que age em função do bem do grupo. 
Para se atingir tal objetivo, a educação é um meio com um fim específico 
pois, através da educação, o homem pode tornar-se livre, autônomo e crítico 
de si e do mundo. Como, no mundo moderno, as relações sociais desenvol-
vem-se com base nas relações materiais, harmonizar as diferenças não é 
tarefa simples e a forma como as instituições responsáveis pela garantia 
dos direitos de todos se submetem ao poder de poucos em detrimento de 
muitos, não pode ser considerada justa e imparcial, devendo ser desvelada 
e questionada para que se possa romper com a lógica excludente que bene-
ficia alguns e ignora muitos.

A tentativa de superação dessa dicotomia passa pelo princípio da equi-
dade, que é um sistema de práticas garantidoras a todos os indivíduos 
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de igualdade de tratamento, de oportunidades de desenvolvimento, de 
condições para a concorrência com base na competência e de acesso a 
serviços, independentemente de gênero, raça, idade, religião, nacionalidade 
etc. (BRASIL, 2015). A equidade também deve ser a base sob a qual estão 
assentados os direitos das pessoas em geral e, apesar de leis que a priori 
garantiriam tal equidade, na prática estamos longe de conquistar tal pleito. 
Porém, somente com uma educação realmente emancipatória tal princípio 
pode passar de mera teoria para uma prática adequada.

Romper com a lógica do poder que aliena ao invés de libertar não é tarefa 
simples, mas necessária se pensamos ser possível um mundo mais justo. 
Os direitos básicos não são garantidos, a liberdade de pensamento é uma 
utopia e a educação, caminho ideal para tal objetivo, está corrompida pela 
ideologia da manipulação. Apesar de tão nefasto panorama, é possível pen-
sar que a mudança é possível, e o primeiro passo para tal intento é, como 
diria Kant (2005), o esclarecimento.

Metodologia

A presente pesquisa é de cunho bibliográfico, como revisão de literatura 
narrativa, de caráter introdutória, sem a pretensão de esgotar as fontes de 
informação relacionadas ao tema. Baseou-se na obra dos autores como 
Vygotsky (2002), Ballesteros (1993, 2015), Kant (2005). Habermas (1989, 
2012), Foucault (2004), Kant (1989, 1996, 2005), Oliveira (2010) entre outros.

Resultados e discussão

Razão na pós-modernidade: superando o universal, fortalecendo a 
diferença

É importante ressaltar que todo o processo educativo ocorre dentro de 
um contexto histórico-social específico onde há um condicionamento recí-
proco. Para compreender como o processo educativo atual se configurou é 
importante verificar esse contexto histórico. De maneira geral, pode-se dizer 
que a forma como a sociedade está estruturada na modernidade tem como 
paradigma fundamental a economia, já que o crescimento econômico se 
tornou o eixo da vida dos povos, sendo o lucro o grande vetor na mediação 
das relações sociais. Essa forma de organização levou à mercantilização do 
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ser social como um todo, sendo a educação, em muitos casos, o meio para 
se ampliar a influência econômica nas relações globais.

Para Habermas (1989), nas sociedades pós-modernas há um novo 
paradigma da razão, e nela o discurso é fundamento e vetor de validade 
e justificação da verdade sobre o mundo empírico. Habermas relata que a 
diferença fundamental entre as sociedade tradicionais e as modernas é que 
a sociedade tradicional é simbólica pois são as estruturas de sentido que 
criam as estruturas sociais básicas, enquanto na sociedade pós-moderna 
o condutor da constituição não é mais simbólico, tendo como principal 
característica a dissolução da relação entre o poder político tradicional 
das cosmovisões religiosas, tornando-se independente, ou seja, a forma-
ção social não se dará mais pela subjetividade das relações religiosas das 
normas transmitidas pela tradição, mas através das relações políticas-eco-
nômicas, tendo o discurso como meio. Ainda segundo Habermas (2012), a 
capacidade que o homem tem de usar a racionalidade e seu agir comunica-
tivo são fundamentais para a evolução dos indivíduos.

De acordo com Oliveira (2010) a base material da vida deixa de ser regida 
por prescrições normativas e passa a reger-se por mecanismos incons-
cientes que atuam na lógica da vida das pessoas sem que elas tenham 
conhecimento de tais mecanismos. Os mecanismos centrais de consti-
tuição social nas sociedades tradicionais eram simbólicos, enquanto nas 
sociedades modernas o que prevalece são os

subsistemas sistêmicos: o econômico e o administrativo. O mer-
cado e a burocracia assumem a hegemonia na vida social: assim, 
todas as relações sociais tendem a ser mercantilizadas e buro-
cratizadas. Dessa maneira, as ações dos atores sociais são cada 
vez mais coordenadas pelos mecanismos do dinheiro e do poder, 
de modo que o sistema econômico e o sistema burocrático 
substituem a religião como principal organizador da vida social 
(OLIVEIRA, 2010, p. 312).

A consequência fundamental da passagem dos mecanismos simbólicos 
para os sistêmicos é a redução do ser humano a uma peça de engrenagem 
em uma máquina autônoma que possui fins próprios e que são indepen-
dentes das aspirações humanas, e para que tal sociedade se desenvolva é 
preciso que o sujeito não se torne autônomo e para isso é preciso diminuir 
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a consciência humana, já que os mecanismos inconscientes que tratam o 
humano como ser dominado são mais eficientes para a manipulação que 
a teoria econômica hegemônica da modernidade utiliza para se manter. Tal 
teoria é o neoliberalismo, cuja afirmação central é que o mercado é o único 
mecanismo capaz de enfrentar os problemas da modernidade, relegando 
aos sujeitos sua submissão a esse mecanismo consciente e autônomo 
através da inserção de tais sujeitos às instituições mercantis como única 
maneira de se realizar sua felicidade. Ou seja, não é possível ser feliz (em 
uma sociedade moderna como a nossa) fora da estrutura mercantilista que 
tem regras próprias e muito rigorosas que, de maneira geral, impedem a 
inserção de minorias que a priori, conforme a teoria neoliberal, não teriam 
como garantir uma produção e consumo adequados.

Nessa cosmovisão, ainda de acordo com Oliveira (2010), a economia 
se torna responsável pelo estabelecimento dos fins da vida humana, e tal 
sentido tem que ser colocado à prova pois, como se percebe atualmente, a 
lógica capitalista de consumo está, entre outros fatores, esgotando os meios 
naturais necessários para a produção e se não houver discussão sobre a 
possibilidade de novos paradigmas de consumo e, consequentemente, em 
uma redefinição dos paradigmas éticos, políticos e econômicos provavel-
mente estaremos fadados à extinção enquanto espécie.

Essa época em que vivemos é chamada de pós-modernidade pois pro-
põe uma ruptura radical de toda a pretensão de articulação do sentido da 
totalidade do real com a ideia de um sistema fechado, ou seja, diferente da 
modernidade, cuja categoria-chave era a de uma subjetividade idêntica a 
si mesma, fonte única de constituição de sentido do mundo, a pós-moder-
nidade pressupõe uma categoria como fundamental, que é “a categoria da 
‘diferença’ para exprimir uma situação em que não há metadiscurso, como 
também a multiplicidade irredutível dos ‘jogos de linguagem’, ao invés da 
identidade e da singularidade” (2010, p. 314). Perde-se o princípio de uma 
metalinguagem universal e passa-se para uma pluralidade de sistemas 
formais e axiomáticos que tornam sem sentido qualquer tentativa de se 
constituir princípios universais. O pensamento pós-moderno “se entende a 
si mesmo, por essa razão, como um processo de libertação do uno, do imu-
tável e do eterno para a diferença, para a pluralidade, para a mudança, para 
o contingente e o histórico” (2010, p. 315).

Para Lyotard (2002) não há uma ‘razão una’, mas somente a ‘razão plural’, 
por isso as versões paradigmáticas dos discursos não são suas variantes, 
mas constituem suas formas fundamentais. Vattimo (2004) ressalta um
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processo de emancipação da diferença: à medida que se suprime 
a ideia de uma racionalidade central da história, explode o mundo 
da comunicação generalizada numa multiplicidade de racionali-
dades ‘locais’ de minorias étnicas, sexuais, religiosas, culturais 
ou estéticas, que agora tomam a palavra, já que não são mais 
silenciadas a partir da representação de que uma única forma 
de humanidade autentica deve ser efetivada à custa de todas as 
particularidades, de todas as individualidades limitadas, efême-
ras e contingentes. (VATTIMO, 2004, p. 21).

Reconhecer que não deve haver razão una e considerar a multiplici-
dade de racionalidades torna, segundo Vattimo, todas as possibilidades de 
representação igualmente válidas, o que pressupõe que todas as pessoas, 
independentemente de suas particularidades, tenham iguais direitos e deve-
res, transformando a exclusão em algo irracional.

Em relação à perda de unidade, Foucault (2004) se contrapõe à ideia de 
que haja ‘uma’ única razão e se pergunta se não seria possível uma crítica 
racional da racionalidade, isto é, uma história racional de todas as divisões e 
bifurcações, uma história contingente da racionalidade. Mas essa perda de 
unidade que caracteriza a sociedade tem uma característica muito positiva 
que é o seu caráter emancipatório já que abre espaço para infinitos jogos de 
linguagem, não sendo mais possível se definir apenas uma verdade como a 
absoluta, o que favorece a superação dos preconceitos, já que nosso rela-
cionamento com o real é sempre mediado pela linguagem. O problema que 
se afigura é quem determina como essa mediação será feita, o que veremos 
adiante.

Em relação às inúmeras possibilidades da linguagem, um importante 
elemento na formação das pessoas é a comunicação, e esta, na pós-
modernidade, parece ser a possibilidade de solução de todos os problemas 
humanos e é impossível não a vincular à “revolução tecnológica que faz da 
técnica a medida para o progresso e a felicidade do ser humano e a grande 
força espiritual da humanidade”, tornando o homem fascinado pelas novas 
tecnologias informatizadas. Tal afeição poderia ampliar e simplificar a 
forma como as pessoas se comunicam e se organizam, possibilitando a 
todos oportunidades iguais. Infelizmente, o que ocorre é que o ser humano 
se aproveita das novidades tecnológicas para buscar vantagens próprias, 
até sem escrúpulos, mas se torna apático e indiferente diante das ações 
coletivas.
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A autonomia como possibilidade de libertação: reconhecendo a 
importância da diferença

A autonomia é uma categoria fundamental do homem atual, mas desde 
os gregos já era estimulada. Na polis o poder de deliberação de cada um 
e a decisão sobre suas próprias questões sem depender de estranhos era 
fundamental.

Kant (1989) ressalta que a autonomia é característica do ser humano, 
sendo sua capacidade de se autodeterminar, de construir a si mesmo a par-
tir de princípios da própria razão.

por isso que a conquista da humanidade se faz enquanto processo de 
emancipação. Ainda segundo o autor, o ser humano é capaz de perguntar 
pela verdade do que pensa e pela correção do que faz, o que o retira da tirania 
das causas naturais e o conduz à legitimação de sua ação. Aqui se manifesta 
a primeira forma de liberdade como autonomia, autodeterminação da von-
tade racional que leva o indivíduo a dirigir seus passos no mundo não pelos 
seus instintos, mas pela lógica racional. Para Kant (1996), portanto, a auto-
nomia seria a libertação da necessidade que rege os fenômenos naturais, a 
superação das determinações biológicas, a conquista da autodeterminação 
ao se perceber livre por permanecer ele mesmo em tudo o que faz, e não se 
submeter à vontade e o desejo do outro, reforçando sua autonomia. A todos 
os indivíduos deve ser dada tal possibilidade, o que também implicaria que 
qualquer tipo de preconceito é infundado.

De acordo com Oliveira (2010), Habermas e Apel vão retomar a tradição 
kantiana a partir de sua transformação, através da reviravolta linguísti-
co-pragmática do pensamento, de tal modo que a autonomia deixa de ser 
coisa de uma razão refletente isolada e é agora pensada a partir da práxis 
comunicativa, a práxis argumentativa). O autor ainda reforça que a intuição 
de Kant é boa, mas é insuficiente. Para ele, o ser se separa do mundo das 
coisas porque não quer ser dirigido de fora para dentro, ele que ser autô-
nomo, mas se o ser permanece apenas no campo teórico o outro é reduzido 
a coisa sem importância, sendo, nesse caso, fundamental a ética

Somente a postura ética vai revelar a verdadeira face do outro 
como um outro eu, que interpela ao reconhecimento da igual 
dignidade. A formação fundamental do ser humano se dá na 
mediação com o outro, através da comunhão com ele, auxiliando 
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na formação da subjetividade livre e autônoma. Assim, o eu só 
é autônomo na construção com outros eus, então a comunhão 
é a condição de possibilidade da autonomia (OLIVEIRA, 2010, p. 
323-324).

Eu aprendo com o outro, me subjetivo a partir dele, só posso ser autô-
nomo por conhecer a diferença, que me move a aprender mais e ser melhor. 
A autonomia, portanto, é um evento ético, não algo individual, mas que se 
efetiva na relação com o outro. Para garantir essa relação de comunhão 
de liberdades é necessária a efetivação, por parte de instituições, de políti-
cas públicas que contemplem toda a diversidade. Para Marx o mediador da 
liberdade é o trabalho pois a partir de sua práxis transformadora é possível 
ao homem se fazer senhor de sua natureza, uma forma de conquista de 
si mesmo como ser livre. qualquer indivíduo, tem que ter o direito ao tra-
balho para se auto subjetivar, e este direito deve passar pela possibilidade 
de desenvolvimento de sua autonomia para a conquista de seu espaço 
no mundo, o que ocorre fundamentalmente a partir da educação. Mas tal 
conquista não ocorre de forma simples e externa, ela deve partir da cons-
cientização que incita à mudança

a humanidade não tomou consciência de seu valor pela pressão 
brutal da necessidade fisiológica, a não ser graças à reflexão inte-
ligente, primeiro de alguns homens e depois de toda uma classe. 
Isto significa afirmar que toda revolução foi precedida por um 
intenso trabalho de crítica e de penetração cultural. (GRAMSCI 
apud BALLESTEROS, 1993, p. 67).

Gramsci (apud BALLESTEROS, 1993, p. 71) se desinteressa pelos aspec-
tos conceituais do marxismo e reforça a importância da práxis como prática 
revolucionária. Ele adapta o marxismo às circunstâncias modernas como 
fez Lenin. Continua admitindo que a estrutura econômica é a base da histó-
ria, mas “revaloriza o papel do espírito humano como sua causa e resultado”. 
É esse espírito humano gerado pela consciência contestadora que floresce 
com a autonomia de pensamento que pode garantir as mudanças necessá-
rias para o desenvolvimento do indivíduo e do grupo.

Ballesteros (2015) ressalta ainda que é preciso que o homem considere a 
verdade do outro, que considere racionalmente, a partir de um exame crítico, 
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a proposta do outro, considerar que em qualquer debate o outro pode ter 
razão, aproximar-se de suas convicções, debate-las e a partir de então, dia-
leticamente como fariam os gregos, desenvolver um conceito mais próximo 
da verdade. Somente quando se pensa que o outro é tão autônomo quanto 
eu é possível um diálogo efetivo sem grandes conflitos.

Para tanto, conforme Arruda (2003), o homem precisa reconhecer a soli-
dariedade que perpassa todos os seres humanos em essência, ampliando 
a sociabilidade e a irmandade para poder se desenvolver enquanto espécie 
humana. Reconhecer que somos humanos por vivermos em comunidade é 
fundamental para garantir a igualdade básica de todos, e, caso esse reco-
nhecimento mútuo não ocorra, cabe às instituições desenvolver políticas 
que garantam o direito de todos ao mediar as relações para que ela não se 
torne desigual de maneira a priori.

A autonomia, portanto, é a base sem a qual a diversidade não será reco-
nhecida. Para desenvolvê-la, conforme Vygotsky (2002), é preciso a interação 
com o mundo e, conforme sua teoria sócio-histórica-cultural, o reconheci-
mento do Outro no processo de formação do Eu torna-se fundamental para 
a compreensão e atuação no mundo.

Considerações finais

A conquista de direitos sempre esteve ligada à luta e determinação, 
apoiadas pelo esclarecimento como fonte de força diante das relações de 
alienação impostas pelos detentores de poder. Como ressaltou Habermas, 
na sociedade pós-moderna a capacidade que o homem tem de usar a racio-
nalidade e seu agir comunicativo foram fundamentais em diversos aspectos, 
especialmente na conquista da autonomia. Segundo ele, é através do dis-
curso pautado na razão comunicativa que o ser evolui, sendo a liberdade de 
expressão um direito humano garantido.

De acordo com Kant, só há liberdade de pensar se não houver coerção, 
que estabelece a submissão do sujeito de forma heterônoma. Como afirma 
Habermas, nós pensamos em conjunto com outras pessoas e dessa maneira 
ampliamos nosso conhecimento do mundo e como agir sobre ele, gerando 
autonomia. Kant ressalta que a autonomia é característica do ser humano, 
sendo sua capacidade de se autodeterminar, de construir a si mesmo a par-
tir de princípios da própria razão.

A autonomia, como dissemos, é uma categoria fundamental do homem 
moderno e desde os gregos já era estimulada, mas aos indivíduos de maneira 
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geral só é possível conquistar sua autonomia se lhes forem garantidas as 
condições de possibilidade de auto formação, de integração, de acesso à 
informação irrestrita, à comunicação e às relações sociais.

O acesso à educação de qualidade para todos poderia ser um meio para 
a conquista da emancipação fundamental para o homem, mas, de acordo 
com Foucault, a própria escola, que deveria proporcionar a possibilidade do 
sujeito se manifestar autonomamente é meio de reprodução do status quo. 
Desta maneira, sem uma formação de qualidade, muitos sujeitos não con-
seguem sentir a necessidade de se expressar, tornando-se cada vez mais 
alienados. Sem a possibilidade da dúvida, não há a possibilidade da crítica e, 
consequentemente, não há autonomia.

Apesar do pensamento pós-moderno presumir a libertação do uno, do 
imutável e do eterno para a diferença, para a pluralidade, para a mudança, 
para o contingente e o histórico, o processo de supressão de uma única 
forma de humanidade autêntica para o respeito à multiplicidade permanece 
ainda restrito às leis e poucas ações efetivas garantem sua efetivação, sendo 
necessária, portanto, medidas de cunho educativo para gerar a consciência 
necessária para a emancipação, consideradas aqui toda a dificuldade expli-
citada por Foucault ao colocar o lócus educacional como meio de reprodução 
do status quo, e não como fonte para a emancipação humana. Eis aqui um 
paradigma a ser vencido e os estudos a respeito devem se constituir como 
urgentes na sociedade pós-moderna.
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Resumo
Este estudo apresenta reflexão sobre o programa de desenvolvimento 
docente adotado por uma Instituição de Ensino Profissionalizante em Saúde 
no Estado do Ceará. O estudo busca, a partir do Plano de Formação da 
Instituição, identificar quais os principais aspectos que configuram o desen-
volvimento profissional docente na Escola. Esta pesquisa caracteriza-se por 
uma pesquisa qualitativa. Foi utilizada a técnica de análise documental e o 
método de análise de conteúdo. Os dados obtidos foram transcritos e ana-
lisados, conforme os procedimentos previstos na análise de conteúdo. Os 
principais resultados obtidos evidenciam que o trabalho docente na Escolas 
do Sistema Único de Saúde assumiu características muito peculiares devido 
às demandas de formação dos trabalhadores de nível elementar e técnico 
da área da saúde.
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Introdução

A história da educação em saúde expõe que as políticas de formação 
dos trabalhadores em saúde progrediram sob a referência da inte-
gração da formação dos trabalhadores com a realidade dos serviços. 

O objetivo principal aparece nas diferentes políticas como: o Projeto Larga 
Escala, nos anos 1980; o Programa de Profissionalização dos Auxiliares 
de Enfermagem (PROFAE), nos anos 1990; e a Educação Permanente em 
Saúde, nos anos 2000, como a transformação de práticas na perspectiva da 
atenção integral à saúde (RAMOS, 2009).

Vários fatores como a exclusão do processo educativo; o déficit de esco-
las profissionais para atender às necessidades de qualificação de pessoal 
para a área da saúde, na quantidade e qualidade necessárias; a falta de uma 
política e de artifícios que possibilitassem a formação em saúde; os dife-
rentes perfis sociais dos trabalhadores já empregados; e as qualificações 
iniciais feitas por meio de treinamentos pontuais realizados em serviço, jus-
tificam a necessidade de criação de escolas específicas para formação dos 
trabalhadores da saúde, na tentativa de oportunizar a estes, ensino de qua-
lidade (SÓRIO, 2002).

Desta forma, considerando a necessidade de fortalecimento da educa-
ção profissional em saúde, tendo em vista o atendimento das demandas 
do Sistema Único de Saúde (SUS), as Escolas Técnicas de Saúde no Brasil, 
foram criadas em sua maioria na década de 80 em um contexto de rede-
mocratização da sociedade brasileira. Surgiram como estratégia frente ao 
problema da baixa qualificação da força de trabalho empregada nos serviços 
de saúde, e tinham como principal missão “promover a profissionalização 
dos trabalhadores de nível médio, sem qualificação específica para o desen-
volvimento das ações de saúde” (SÓRIO; LAMARCA, 1998, p. 149).

As Escolas Técnicas do SUS (ETSUS) são espaços estratégicos de forma-
ção e qualificação para o serviço de Saúde e têm como finalidade promover 
a profissionalização dos trabalhadores da saúde inseridos nos serviços de 
saúde, procurando formá-los de acordo com os novos modelos assisten-
ciais. De acordo com (PEREIRA; RAMOS, 2006) à medida que aumenta o 
compromisso do gestor com a saúde pública e o entendimento de que uma 
assistência de qualidade está diretamente relacionada a uma melhor forma-
ção dos trabalhadores que ali atuam, há o fortalecimento das ETSUS e de 
seus propósitos.
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As ETSUS se diferenciam das demais instituições de ensino profis-
sionalizante por serem descentralizadas e terem como foco principal o 
aluno-trabalhador. Fortalecer as ETSUS é fazer com que se possa enfrentar 
o desafio de universalizar a formação técnica profissional e a educação per-
manente para o SUS.

Neste sentido, ao estudar os fundamentos pedagógicos da Educação 
Permanente em Saúde (EPS), sobretudo o processo de institucionalização 
dessas práticas de formação historicamente desenvolvidas pelas Escolas 
do SUS, é importante evidenciar a articulação desses pressupostos teórico 
metodológico com as principais características do trabalho docente. Essas 
práticas formadoras serão percebidas com relevância não apenas na qua-
lificação de trabalhadores técnicos da saúde, como também no processo 
de construção de uma identidade docente na EPS e sua contribuição para o 
fortalecimento dessa política.

Este ensaio propõe refletir quais os principais aspectos que configuram o 
desenvolvimento profissional docente na Escola de Saúde Pública do Ceará.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo que inclui a análise documental do 
plano de formação docente da Escola de Saúde Pública do Ceará.

Segundo Lopes e Galvão (2001, p.79) “[...]” o que determina o que são 
as fontes exatamente o [...] problema problematizado”. As perguntas que o 
pesquisador formula ao documento são tão importantes quanto o próprio 
documento. São as perguntas que o pesquisador faz ao documento que lhe 
conferem o sentido.

Nesta perspectiva foram formuladas questões a partir das categorias de 
análise escolhidas sobre formação e desenvolvimento docente, práticas e 
saberes de educação em saúde.

Flick (2015, p.157) enfatiza que a pesquisa é justificada se produzir ideias 
e avançar o que é conhecido ou contribuir para resolver um problema por 
meio de novo conhecimento ou de sugestões concretas para implicações 
práticas e, dentre as características gerais da pesquisa ele destaca: uma 
pergunta de pesquisa relevante; a pergunta deve ser feita de tal maneira que 
se possa acreditar nos resultados; que os resultados sejam confiáveis para 
que as intervenções buscadas neles sejam justificadas; planejamento claro 
que possibilite que essa pergunta seja respondida.
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De acordo com Figueiredo (2008, p.107) na pesquisa documental são 
investigados documentos para descrever e comparar usos e costumes, ten-
dências, diferenças e outras características.

Assim, buscou se estudar as ações planejadas e executadas pelo plano 
de formação docente da referida Instituição.

Desenvolvimento

No contexto de educação e qualificação profissional em saúde, a Escola 
de Saúde Pública do Ceará, autarquia estadual, vinculada à Secretaria da 
Saúde do Estado do Ceará, criada pela Lei n.º 12.140, de 22 de julho de 
1993, desempenha de acordo com as políticas de saúde várias ações, como 
por exemplo: formação e aperfeiçoamento de profissionais para o setor de 
saúde; apoio ao desenvolvimento de recursos humanos do setor de saúde; 
coordenação dos programas de residência médica e de residência multi-
profissional desenvolvidos no âmbito do SUS; difusão de conhecimentos 
técnicos e científicos, através do ensino, de publicações ou de outras formas 
de comunicação. (CEARÁ b, 2011).

As atividades desenvolvidas pela Escola buscam referenciar a missão 
institucional que reflete as características da mesma, sendo a de:

Contribuir para a excelência da atenção à saúde e a melhoria da 
qualidade de vida da população do Ceará por meio de: desenvol-
vimento de programas de formação e educação permanente dos 
profissionais de saúde, e pesquisas sobre temas relevantes em 
saúde pública (CEARÁ a, 2012 p.34).

A ESP-CE caracteriza-se como um importante centro de pensamento 
crítico, sintonizado com as fronteiras do conhecimento e com as tendên-
cias contemporâneas na organização e gestão dos serviços de saúde. 
Por sua capacidade investigativa e sua ligação visceral com o sistema de 
saúde, é capaz de contribuir de forma significativa para o seu aperfeiçoa-
mento, gerando ideias e projetos inovadores em áreas diversas do campo 
de produção da saúde dos profissionais de saúde, e pesquisas sobre temas 
relevantes em saúde pública (CEARÁ a, 2012.p. 34).

De acordo com Projeto Político Pedagógico da ESP-CE o conhecimento 
deve ser construído levando em conta na aprendizagem o contexto onde os 
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currículos são elaborados, de modo que assegurem a máxima similaridade 
entre o contexto onde a aprendizagem acontece e àqueles onde os profis-
sionais estudantes deverão atuar.

Para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, utiliza-
se a abordagem temática multidisciplinar, integrada e por competência, vista 
como favorecedora de uma compreensão profunda dos fenômenos relacio-
nados aos problemas de saúde por parte do estudante. Esta metodologia 
valoriza as diversas competências a serem desenvolvidas pelos estudan-
tes profissionais, traduzidas em conjunto integrado de saberes e práticas a 
serem exercitados nos territórios onde atuam. As práticas de ensino são vis-
tas como possibilidade de orientação e base para o trabalho na comunidade, 
com o objetivo de formar profissionais aptos a lidarem com os problemas de 
saúde mais relevantes no contexto onde estão inseridos. (MOREIRA, 2016)

De forma diversa, as atividades inseridas em um curso devem ser pen-
sadas como problemas onde este deve ser o ponto de partida de todo o 
processo de aprendizagem. Para tanto todos os conhecimentos do grupo 
são mobilizados, de forma a construírem juntos hipóteses explicativas, 
apontando para a identificação de objetivos de aprendizagem, que serão 
testadas e enriquecidas ou modificadas de acordo com os novos conheci-
mentos adquiridos.

Trata-se de uma escolha metodológica que possibilita integrar teoria à 
prática social onde, a partir da identificação de problemas, avança-se no 
processo reflexivo com base na teoria para ampliar sua compreensão do 
mesmo e, assim, elaborar soluções contextualizadas. A problematização 
da realidade é um caminho metodológico que se constrói nessa direção, 
tornando-se relevante para a formação técnica propiciando ao educando a 
autonomia diante das demandas vivenciadas por ele na sua realidade, tor-
nando-o eminentemente ativo e participativo. (FREIRE, 1996)

O cenário atual dos cursos da ESP-CE, é ter em sua equipe um supervi-
sor pedagógico, profissional da área da educação ou saúde, bolsista, sem 
vinculo empregatício, responsável por acompanhar o desenvolvimento da 
aprendizagem sobre os aspectos pedagógicos, operacionais e gerenciais, 
para que o curso ocorra. Esse profissional permanece, geralmente, nessa 
função por um período de um ano podendo ter sua bolsa renovada por igual 
período ou enquanto durar a formação. (MOREIRA, 2016)

Diante dessa realidade, surgem indagações sobre como desenvolver pro-
cesso de capacitação pedagógica com esses profissionais, em sua maioria 
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da área da saúde, se os mesmos desenvolverão suas funções por um curto 
período de tempo nas turmas; como elaborar estratégias de ensino e formar 
sujeitos críticos reflexivos quando o docente não

gera vínculos de conhecimento com o estudante profissional, não com-
preende o processo de aprendizagem da educação para adultos e não 
acompanha o desenvolvimento de habilidades desses estudantes, os quais 
relatam e sinalizam, dentre as dificuldades, a relação docente x discente e o 
fato de estar há muitos anos, sem frequentar a escola.

Essa reflexão inicial foi observada por oferecer elementos para desenvol-
ver e problematizar a própria formação desses sujeitos, não apenas ao olhar 
das limitações, mas também das possibilidades que se apresentam.

Resultados e discussão

O corpo docente das Escolas de Saúde Pública foi se constituindo his-
toricamente por profissionais da saúde, sendo a maior parte com formação 
superior e pós-graduação. O ingresso na docência nessas instituições de 
ensino da área da saúde acontece por meio de processos seletivos, convênios 
e credenciamentos para prestação de serviço notadamente denominado de 
serviço de instrutoria ou atividade de função-docente. O panorama descrito 
anuncia a precariedade dos vínculos e suas consequências no desenvolvi-
mento do trabalho docente na EPS (PEREIRA & RAMOS, 2006; RAMOS, 2009, 
2010).

É importante destacar que como profissional de saúde muitas vezes já 
dispõe de um vínculo mais sólido ou menos precarizado exercendo a fun-
ção técnico-profissional para qual foi formado: enfermeiro, fisioterapeuta, 
dentista, psicólogo, nutricionais, entre outros profissionais. Neste sentido, 
por passarem de maneira aligeirada na docência na EPS não conseguem 
desenvolver uma relação de pertencimento a ela e nem tão pouco as ET-SUS 
em encontram-se desempenhando esta função (PEREIRA & RAMOS, 2006).

Não há, portanto, a construção de uma identidade ou cultura profissio-
nal para docência que os faça ser reconhecidos como professores. Com 
base na Sociologia das Profissões, Melo (2010), afirma que esses profis-
sionais não gozam do prestígio profissional docente, preparação superior, 
perícia baseada tanto no conhecimento abstrato como prático, autonomia 
no desempenho, jurisdição profissional clara, pertencimento a uma organi-
zação de tipo colegial, códigos deontológicos e ethos de serviço altruísta.
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Percebe-se, portanto, a necessidade dos facilitadores direcionarem as 
atividades para a prática, onde os conteúdos possam ser trabalhados de 
forma conceitual, mas com aplicações a realidade. Esses momentos indis-
sociáveis da teoria e prática estão descritos em KASTRUP (2005), quando 
didaticamente faz uma analogia entre ensinar e aprender aos tubos, potes 
e redes e diz que o processo de ensino aprendizagem se configura como 
uma rede complexa e sem lugares pré-definidos, uma figura heterogênea, 
composta de pessoas e coisas, de experiências e práticas, linguísticas e não 
linguísticas. Não há via de mão única, mas múltiplas direções, envolvendo 
diversos atores, formais e informais. O ensino surge como propagação da 
experiência.

O documento que versa sobre o Desenvolvimento Docente da ESP/Ce 
revela a complexidade com que a temática tem sido trabalhada na Instituição, 
a fragilidade nas ações e confirma que não há foco no desenvolvimento pro-
fissional docente com a clareza do cronograma, planejamento e estratégias 
que possam fortalecer os processos formativos de educação permanente 
em saúde atualmente desenvolvidos.

Neste sentido, é possível constatar que o trabalho docente na Escolas 
do SUS assumiu características muito peculiares devido às demandas de 
formação dos trabalhadores de nível elementar e técnico da área da saúde.

A capacitação pedagógica viabiliza a formação professor/trabalhador 
contextualizada em práticas sociais de saúde pautada na reflexão crítica vol-
tada para a construção de competências profissionais referenciadas nestas 
práticas, em que o professor exerce, numa perspectiva de totalidade pes-
soal, as mediações possíveis da relação do aluno com o mundo (BORGES, 
2012, p. 981).

Ao discutirmos sobre desenvolvimento docente, entendemos que em um 
contexto de profissionalização de trabalhadores para o Sistema de Saúde 
facilitados por profissionais bacharéis nas mais diversas e especificas áreas 
da saúde, programas de formação docente indicam o fortalecimento da 
qualidade pedagógica.

Considerações finais

Compreender a história da educação dos trabalhadores da saúde, espe-
cialmente no processo qualificação e formação dos profissionais docentes 
no campo da saúde, é imprescindível à apropriação e aprofundamento deste 
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debate. Ao refletirmos sobre esta pauta, resgatando a historicidade de seus 
projetos, concepções e propostas, em permanente disputa com o projeto 
hegemônico, pressupõe reconhecer as interrelações entre o mundo do tra-
balho, a saúde e a educação.

Assim, podemos inferir que esta pesquisa permitiu lançar um olhar para 
um determinado conjunto de características que configuram o trabalho 
docente na Educação Permanente em Saúde, especificamente no que se 
refere ao Plano de Desenvolvimento Docente da Escola de Saúde Pública do 
Ceará.

Contudo, alertamos sobre a importância de serem desenvolvidos mais 
estudos que visem compreender, avaliar e debater os processos de forma-
ção e desenvolvimento docente em saúde.
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INCLUSÃO DE DISCENTES COM DEFICIÊNCIA NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DAS AÇÕES 

DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
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Resumo: Este estudo ressalta a inclusão de discentes com deficiência na 
educação superior no contexto das ações desenvolvidas pelo Núcleo de 
Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Para tanto, 
fez-se breve configuração do Programa Incluir como instrumento que versa 
sobre os núcleos de acessibilidade em todo o país. Desenvolveu-se uma 
pesquisa do tipo bibliográfica e documental. Os dados foram coletados em 
fontes primárias e secundárias que continham as temáticas abordadas e 
no Núcleo de Acessibilidade da UFMA. Os resultados demonstram que o 
quantitativo de alunos com deficiência na universidade é bem expressivo, 
porém, estes números não revelam as condições de permanência dos referi-
dos alunos. O Núcleo desenvolve ações na universidade visando o processo 
de inclusão do público alvo da Educação Especial, no entanto, é necessário 
não apenas leis, mas, que o poder público, professores e a sociedade como 
um todo possibilitem uma inclusão no âmbito educacional que assegure a 
acessibilidade plena, educação de boa qualidade, aprendizagem, conclusão 
dos cursos com conhecimentos adquiridos que dê condições de inserção no 
mercado de trabalho formal e competitivo.
Palavras-chave: Educação Superior. Núcleo de Acessibilidade. Inclusão 
educacional e profissional.
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Introdução

O quantitativo significativo de pessoas com deficiência na educação 
superior vem desencadeando várias reflexões críticas em relação a 
operacionalização da Educação Inclusiva a esse alunado, pois, apenas 

estar inserido não garante a permanência com aprendizagem e a conclusão 
com êxito de suas graduações.

Nesse sentido, apresenta-se o quantitativo de alunos matriculados na 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA e discute-se sobre as ações 
desenvolvidas pela referida universidade, consideradas como favoráveis à 
inclusão do público alvo da Educação Especial.

Sabe-se que o percurso da inclusão de pessoas com deficiência, apesar 
de árduo, vem conquistando e garantindo muitos direitos, tanto no âmbito 
social quanto educacional. A efetivação de políticas, leis e decretos na área 
da inclusão, já é uma realidade, no entanto, para que se efetivem é necessá-
rio bem mais que a legislação, cabe a cada cidadão fazer sua parte a fim de 
colaborar com esse processo, isto é, operacionalizá-los.

A garantia de educação a pessoas com deficiência está presente em 
vários contextos, tais como o da Declaração Mundial dos direitos Humanos 
de 1948 e na Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 
1988, que estabelece no capítulo III da Educação, da Cultura, e do Desporto, 
em específico no artigo 205 no qual “a educação é direito de todos e dever 
do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1998) e, 
mais recente, na Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 20115).

Sendo assim, os princípios da educação inclusiva vêm sendo incorpo-
rados nas diretrizes educacionais, de forma que a proposta de inclusão se 
apresenta da Educação Básica até a Educação Superior, sendo reconhecida 
pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 
2008. O texto da política segue as orientações da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência realizada em 2007, 
nos Estados Unidos, que foi incorporada como Emenda Constitucional no 
Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009, da Casa Civil. (PLETSCH; LEITE, 2017).
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Metodologia

Foi desenvolvida uma pesquisa do tipo bibliográfica e documental, rea-
lizada no Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão 
– Campus Dom Delgado. Destaca-se que os dados repassados pelo Núcleo 
foram de extrema relevância, pois revelaram o quantitativo de alunos matri-
culados no referido Campus.

O processo de análise dos dados teve como base a abordagem quanti-
qualitativa por considerar não apenas o quantitativo, mas os aspectos que 
vão além do que pode ser quantificado. Para Minayo (1994, p. 24) a vanta-
gem de tal abordagem versa sobre o universo

de significados, e corresponde a um espaço mais profundo dos fenôme-
nos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Resultados e discussão

Nas últimas décadas o ingresso de pessoas com deficiência tem aumen-
tado significativamente na Educação Superior. De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira (INEP), houve 
aumento expressivo de alunos com deficiência nas universidades, algo em 
torno de 520%, atingindo 33.377 matrículas. De acordo com Pletsch e Leite 
(2017) esse crescimento ainda está longe do ideal, uma vez que este quanti-
tativo representa apenas em 0,37% de alunos com deficiência matriculados 
no Ensino Superior. Cabe ainda ressaltar que este quantitativo expressa 
apenas o número de alunos que se matricularam e não sua permanência, 
constatando-se com isso, que não basta garantir vagas, mas, permanência 
com êxito na aprendizagem e na conclusão dos cursos.

A seguir, a tabela 1 traz um demonstrativo do número de matriculas de 
pessoas com deficiência em instituições de Educação Superior das esferas 
públicas, federais, estaduais e privadas.
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CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2017

Matriculas de alunos com deficiência nos cursos de graduação presenciais  e a distância, por tipo de deficiência.
CATEGORIA
ADMINISTRATIVA

Nº de
alunos

Total de
deficiências Cegueira Baixa

visão Surdez Deficiência
auditiva

Deficiência
física

Surdoce-
gueira

Deficiência
múltipla

Deficiência
intelectual

Brasil 38272 39855 2203 10619 2138 5404 14449 139 690 2043

Pública 14293 14658 771 4832 692 1884 4842 45 198 562

Federal 10667 10921 449 3419 555 1518 3729 37 136 434

Estadual 3385 3492 315 1356 118 337 1022 8 56 99

Municipal 241 245 7 57 19 29 91 - 6 29

PRIVADA 23979 25197 1432 5787 1446 3520 9607 94 492 1481

Fonte: INEP, 2017.

A partir da tabela, apresentada, observa-se que em todos os âmbitos da 
educação direcionados às pessoas com deficiência o número de matriculas 
aumentou gradativamente. No âmbito do ensino superior em São Luís, a 
Universidade Federal do Maranhão - Campus Dom Delgado tem desenvol-
vido ações para promoção da inclusão de alunos com deficiência por meio 
do Núcleo de Acessibilidade - NUACE.

O NUACE é um órgão vinculado à Reitoria, através da Resolução nº 121, 
de 17 de dezembro de 2009, e iniciou seu funcionamento efetivo em 2010 
cujo objetivo é garantir o acesso, permanência e conclusão do curso, pelos 
alunos com deficiência, na universidade, por meio de serviços técnicos e 
profissionais especializados (UFMA, 2017).

Sabe-se que os núcleos de acessibilidade nas universidades de todo o 
país têm grande importância nas instituições em se tratando da promo-
ção da inclusão de pessoas com deficiência na Educação Superior e foram 
pensados a partir do Programa de Acessibilidade na Educação Superior 
(INCLUIR).

Dessa forma, com desígnio de fomentar recursos para a acessibilidade 
o Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR) foi lançado 
em 2005, tendo como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação 
de núcleos de acessibilidade nas Instituições Federais de Ensino Superior de 
todo o país. Para tanto visa à promoção de “ações institucionais que garan-
tam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando 
barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação” 
(BRASIL, 2005, p. 03). De acordo com o programa, o acesso das pessoas 
com deficiência à Educação Superior tem sido ampliado devido à demanda 
da educação básica que também tem crescido.
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No contexto, o programa INCLUIR – Acessibilidade na Educação Superior,

[...] foi implementado até 2011, por meio de Chamadas Públicas, 
realizadas pela SEESP e SESU, por meio das quais, as IFES apre-
sentaram projetos de criação e consolidação dos Núcleos de 
Acessibilidade, visando eliminar barreiras físicas, pedagógicas, 
nas comunicações e informações, nos ambientes, instalações, 
equipamentos e materiais didáticos. A partir de 2012, o MEC, por 
intermédio da SECADI e da SESu, passa a apoiar projetos das 
IFES, com aporte de recurso financeiro, diretamente, previsto na 
matriz orçamentária das Instituições, com a finalidade de ins-
titucionalizar ações de política de acessibilidade na educação 
superior, por meio dos Núcleos de Acessibilidade (BRASIL, 2005, 
p. 13).

Assim, a operacionalização dos programas dos núcleos deve estar 
estruturada em eixos: infraestrutura; currículo, comunicação e informa-
ção; programas de extensão; e programas de pesquisas. A infraestrutura 
se refere a necessidade de que os projetos arquitetônicos sejam de acordo 
com o desenho universal5. Quanto aos currículos, a comunicação e a infor-
mação, devem ser ofertadas pleno acesso, participação e aprendizagem, e 
para isso deve haver à disponibilização de materiais específicos e acessíveis, 
além de recursos pedagógicos e humanos. Em se tratando de programas de 
extensão, visa à participação da comunidade em projetos de extensão, com 
requisitos de acessibilidade. Outro papel que deve ser desenvolvido pelos 
núcleos é a disseminação das práticas de acessibilidade por intermédio das 
ações extensionistas.

Quanto aos programas de pesquisa, devem ser desenvolvidas para 
abranger as várias áreas do conhecimento, a fim de possibilitar avanço no 
âmbito da inclusão social de pessoas com deficiência, fundamentando-se 
no princípio da transversalidade e desenho universal reconhecendo e valori-
zando as diferenças. (BRASIL, 2005).

No âmbito da Universidade Federal do Maranhão o núcleo tem como 
atribuições: a garantia do acesso, do ingresso e a permanência de pessoas 

5 Segundo a Lei de Acessibilidade se configura como a concepção de produtos, ambientes, pro-
gramas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de 
projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva (BRASIL, 2000).
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com deficiências na UFMA, através de suporte técnico e atendimento espe-
cializado; a coordenação de trabalhos pró-acessibilidade, fazendo respeitar 
a Constituição Federal de 1988, as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e demais normas infraconstitucionais; a promo-
ção e interação com as associações de pessoas com deficiência em São 
Luís e Núcleos de outras instituições federais de Educação Superior; a ela-
boração do relatório anual das atividades do núcleo; a atualização do censo 
da população de pessoas com deficiência que trabalham e/ou estudam na 
UFMA; o levantamento e mapeamento de todas as barreiras que impeçam 
ou dificultem o ingresso, o acesso e a permanência das referidas pessoas, 
na universidade.

O Núcleo estabelece ainda parcerias com a Prefeitura de Campus e as 
demais Unidades Acadêmicas; a projeção de ações que devem fazer parte 
do Plano Diretor do Campus da UFMA; a garantia aos estudantes com defi-
ciência sensorial o acesso às mesmas informações e experiências que os 
textos em tinta e som transmitem às demais pessoas; a produção de textos 
ampliados para alunos com baixa visão no Núcleo e em outras dependên-
cias da UFMA, de acordo com as necessidades dos usuários; a transcrição 
e interpretação de aulas e outras experiências sonoras; o trabalho em con-
junto com os docentes, recebendo através dele todo o material necessário 
utilizado para o acompanhamento das atividades discentes; a operacio-
nalização e manutenção dos os equipamentos videomagnificadores e de 
impressão em Braile; a produção de relatórios das atividades de interpreta-
ção e transcrição; e o cumprimento do que está disposto no seu Regimento 
Interno (UFMA, 2019).

Na busca por promoção de acessibilidade o NUACE realiza ainda ações 
bem como, encontros com as coordenações e com os departamentos dos 
cursos que tem em sua demanda alunos com deficiência, através disso tem 
a pretensão de expor o trabalho realizado pelo Núcleo de Acessibilidade e 
identificar as principais dificuldades/potencialidades vivenciadas pelos cur-
sos, no tocante à inclusão da pessoa com deficiência na UFMA.

Os dados disponibilizados do quantitativo de alunos com deficiência na 
UFMA, obtidos por meio do NUANCE, demonstram o quantitativo de matri-
culas de alunos com deficiência na UFMA, até no primeiro semestre de 2019. 
De acordo com a Tabela 2, a seguir:
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Tabela 2: Alunos com deficiência atendidos pelo NUACE/UFMA em 2019

ALUNOS (AS) COM DEFICIÊNCIA ATENDIDOS (AS) PELO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE – 2019

TIPOS CCH CCET CCBS CCSO TOTAL

DEFICIÊNCIA FÍSICA 27 44 33 80 184

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 02 09 09 08 28

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 01 03 ----- 01 05

DEFICIÊNCIA VISUAL: 24 25 30 39 118

- CEGO 07 01 01 10 19

- BAIXA VISÃO 07 04 11 13 35

- MONOCULAR 10 20 18 16 64

NEUROLÓGICO/PSIQUIÁTRICO ----- ----- ----- ----- ------

TEA ----- 03 ----- 01 04

MÚLTIPLA DEFICIÊNCIA 01 01 ----- ----- 02

TOTAL 55 85 72 129 341

Fonte: NUACE (2019)

Conforme demosntrado na tabela 2 percebe-se que existe um número 
expressivo de alunos com deficiência atendidos pelo NUACE – 341 alunos 
matriculados . Dentre os quais 184 tem deficiência fisica, 28 deficiência 
visual, 5 deficiência intelectual, 118 deficiencia visual, 4 tem Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) e 2 deficiência mútipla.

Observa-se ainda que, a maior categoria de alunos se por os com deficiên-
cia física, visual e auditiva, o que demanda da Universidade uma adequação 
ainda maior, sobretudo em sua estrutura física, com vista a garantia de 
acesso pleno a esses alunos, em todos os espaços da UFMA.

Nesse particular, a Portaria 3284/03 do Ministério da Educação esta-
belece que para fins de credenciamento, autorização e reconhecimento de 
cursos, todas as Universidades devem garantir a acessibilidade como: eli-
minação de barreiras arquitetônicas, mobiliários adequados, recursos de 
ensino e aprendizagem, entre outros recursos, que garantam a acessibili-
dade tanto a deficientes físicos, visuais, quanto auditivos. Nesse sentido, é 
necessário não apenas a Lei, mais que haja um “engajamento [poder público, 
escola, professores] para assegurar seus direitos e o atendimento às suas 
necessidades [das pessoas com deficiência” (MOREIRA et al., 2011, p. 140).

Importa destacar que a acessibilidades nos espaços da UFMA favorece 
não apenas a circulação de pessoas com deficiência, mas, também, as suas 
participações em todas as atividades científicas acadêmicas, oportunizando 
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a esses sentimento de pertencimento e reconhecimento de suas autono-
mias enquanto pessoas de direitos, que favoreça a participação eficaz nas 
atividades realizadas no âmbito da universidade.

Outro ponto marcante da pesquisa é que, respectivamente, a deficiência 
múltipla, o TEA e a deficiencia intelectual, aparecem de forma muito tímida, 
isso nos faz pensar que não está sendo garantido o direto de acesso pleno 
na universidade, a esta parcela da população, visto que, eles não estão con-
seguindo alcançar um patamar significativo de acesso à Educação Superior.

Diante disto, Glat e Blanco (2007, p. 16), destacam que numa perspectiva 
de educação inclusiva faz-se necessário estabelecer um novo paradigma 
de instituição de ensino em que “os mecanismos e discriminação, até então 
utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção 
das barreiras para a aprendizagem”.

Assim, é importante estabelecer um modelo em que venha a incluir todos 
os deficientes de forma mais homogênea nas Universidades, no sentido de 
criar um espaço em que as diferenças venham a ser, não um obstáculo, 
mais um caminho em direção a uma sociedade mais justa e igualitária.

Nesse sentido, os estudos de Pereira e Chahini (2018) revelam que desde 
1990, por meio de algumas iniciativas isoladas, mas, pontuais, a UFMA 
vem desenvolvendo políticas e ações visando a inclusão de pessoas com 
deficiência em seus espaços acadêmicos. Contudo, a partir de 2007, com 
a política de cotas, e com a implantação do Núcleo de Acessibilidade, em 
2009, é que vem sistematizando e operacionalizando ações mais organiza-
das e articuladas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência ao 
acesso e a permanência com educação de boa qualidade, de forma equita-
tiva, inclusiva e ao londo da vida.

Ademais, a universidade por ser uma instiuição social, deve ter por a 
formação dos sujeitos, tendo por base a reflexão crítica, em prol de uma 
educação que transforme a ignorância em compreensão do outro e da 
realidade, e que para além promova o desenvolvimento cultural, científico, 
tecnológico e humano (CHAUÍ, 2003).

Sendo assim, Chahini (2016) enfatiza que, muitas universidades ainda 
se encontram carentes de profissionais especializados para trabalhar com 
a diversidade e vária dificuldades enfrentadas por discentes com deficência, 
no contexto da acadêmia, podem ser evitadas, caso haja o desenvolvimento 
de atitudes sociais favoráveis à inclusão de discentes, considerados público 
alvo da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva.
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Vale pontuar que a universidade deve formar cidadão críticos e prontos 
para transformar a realidade que os cercam, e para que isso ocorra, é pre-
ciso não ser indiferente as diferenças, e ter por base uma formação em que 
todos possam ter voz e vez, de sorte que as pessoas com dificiência façam 
parte do protagonismo em todo o seu processo de formação.

Considerações finais

Conforme o explanado, percebe-se que o acesso do alunado da Educação 
Especial na Educação Superior já se encontra assegurado pela Legislação 
Federal, vigente, mas, ainda há muito o que se garantir e/ou operacionalizar 
em relação às condições de permanência na universidade.

Importante ressaltar que o acesso não consiste apenas na infraestrutura 
física (rampas, piso tátil etc.), visto que, existe a necessidade de apoio maior 
que se apresenta a partir das próprias ações atitudinais da comunidade que 
faz parte desse ambiente.

Há políticas públicas que garantem os direitos das pessoas com deficiên-
cia à Educação Superior, no entanto, a operacionalização desses relativos à 
inclusão não se efetiva em sua plenitude, visto que não basta apenas ofertar 
vagas, mas proporcionar um ambiente educacional que vise o alcance do 
aprendizado e autonomia do aluno com deficiência.

Constatou-se que a UFMA, por meio do Núcleo de Acessibilidade, tem 
buscado fomentar ações que promovam a inclusão em termos de acessi-
bilidade física e pedagógicas, porém, ainda existe um longo caminho a ser 
percorrido para que o processo de inclusão se dê de forma adequada, con-
templando de forma satisfatória às pessoas com deficiência no âmbito de 
ensino e na sociedade em geral.

Necessário registrar que a Educação Superior representa para a maioria 
das pessoas com deficiência uma conquista educacional e a transição que 
viabiliza a inserção no mundo do trabalho formal e competitivo, por tanto, 
assegurar esse direito é dever de todas as pessoas.
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CONCEPÇÕES DE PROFESSORES EM RELAÇÃO À 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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Resumo: O presente estudo apresenta acerca das concepções de professo-
res no processo de inclusão de alunos com deficiência. Tendo como objetivo 
analisar quanto aos desafios e as concepções dos professores em relação 
à inclusão, bem como à relação da formação continuada dos docentes que 
atuam com pessoas com deficiência. Foi desenvolvida uma pesquisa de 
campo com professores da rede pública de ensino. Os resultados sinalizam 
que os professores que trabalham com pessoas com deficiência necessitam 
de formação continuada com vista a atender uma demanda diversificada no 
intuito de contribuir para o efetivo processo inclusivo, além de possibilitar 
que o aluno com deficiência passe por um processo de ensino-aprendiza-
gem que favoreça sua formação crítica.
Palavras-chave: Concepção de Professores. Inclusão. Educação Especial.
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Introdução

Aborda-se nesta investigação aspectos relacionados às concepções 
de professores em relação ao processo de inclusão de alunos com 
deficiência no sistema regular de ensino público. Quando se fala a res-

peito da inclusão na educação, nos referimos às matrículas de alunos com 
deficiência em classes comuns da rede regular de ensino. Sabe-se que a 
prática de matrículas de alunos em escolas regulares é obrigatória e se faz 
presente no contexto atual estando pautado na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9.394 de 1996, que aprova e diz ser necessário o 
processo inclusivo.

Ao falar de inclusão discute-se sobre as condições da oferta educativa 
das escolas para efetividade de uma inclusão de qualidade, que possibi-
lite uma escola que seja para todos, inclusive para os apresentem ou não 
alguma deficiência. Destaca-se que o contexto inclusivo apresenta desafios 
na efetividade para uma educação que tenha por bases a diversidade, por 
isso, faz-se necessário está atento para que o sistema educacional não tire 
do ambiente escolar os alunos que conseguiram ingressar.

Entende-se que a inclusão não se restringe apenas ao acesso e a aces-
sibilidade física, mas, também às questões pedagógicas do processo de 
ensino-aprendizagem. Diante disso, a referida pesquisa problematizou a 
concepção dos professores e em que medida estes têm contribuído no pro-
cesso de inclusão de alunos com deficiência.

Dessa forma, foi definido como objetivo geral: analisar os desafios e 
concepções dos professores sobre o processo de inclusão de alunos com 
deficiência. E como objetivos específicos: diagnosticar das dificuldades 
dos professores em relação ao processo de ensino-aprendizagem de alu-
nos com deficiência incluídos na escola regular; identificar as perspectivas 
que os professores têm sobre a aprendizagem de alunos com deficiência; 
identificar os desafios dos professores em relação ao processo de ensi-
no-aprendizagem de alunos com deficiência inseridos no ensino regular; 
relacionar a formação acadêmica dos professores para o desenvolvimento 
de ações pedagógicas voltadas para o processo de ensino e de aprendiza-
gem de alunos com deficiência.
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Metodologia

Para o alcance dos objetivos propostos optou-se no caminho metodo-
lógico pela pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A coleta dos dados 
deu-se por meio do questionário de perfil e de entrevista semiestruturada. 
Dentre os sujeitos envolvidos no processo de investigação, participaram 
12 professores da Educação Básica que se dispuseram a colaborar com a 
pesquisa. Considera-se que eles tiveram um papel fundamental no que diz 
respeito ao processo de coleta de dados, pois constituíram o objeto de estudo 
da pesquisa. O processo de análise dos dados deu-se de forma qualitativa 
e pela técnica de análise de conteúdo. Entende-se que a pesquisa qualita-
tiva “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 
produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.” (LUDKE; 
ANDRÉ, 1986, p. 13). Já análise de conteúdo, compreende um conjunto de 
técnicas de análise de comunicações, visando obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indica-
dores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de recepção das mensagens. (BARDIN, 1977).

Educação especial na perspectiva da educação inclusiva

O sistema educacional é uma invenção da modernidade com raízes 
em um modelo cartesiano/positivista exercendo uma forte influência nas 
práticas escolares, de modo a gerar privilégios a uma única forma de conhe-
cimento. Devido a esse paradigma a escola acaba classificando os alunos 
de acordo com seus níveis de desenvolvimento, e o que está em jogo é sem-
pre a quantidade de conteúdos que os alunos foram capazes de assimilar. 
Culturalmente, a escola é aceita como um lugar de ensino, e o aluno precisa 
frequentá-la para adquirir conhecimento. Entretanto, raramente se percebe 
que na escola também é possível aprender por meio das experiências cultu-
rais. Apesar disso, atualmente no âmbito educacional existem movimentos 
que visam romper com esse paradigma educacional dominante que propõe 
outros modos de pensar a escola e sobre ela. Buscando outros meios de se 
obter conhecimento, revendo o sistema de avaliação e promovendo uma 
releitura nos processos de ensino e aprendizagem. Dentro desses movimen-
tos está situada a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, 
ou seja, a inclusão escolar. (MACHADO, 2009).
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Nessa perspectiva, compreende-se que a escola é um espaço funda-
mental em que se manifesta a diversidade, assim sendo, deve repensar e 
defender a escolarização como princípio inclusivo, que reconheça a possibi-
lidade e o direito de todos. Desse modo, o movimento da inclusão traz como 
premissa básica propiciar a Educação para todos, uma vez que, o direito do 
aluno com deficiência e de todos os cidadãos à educação é constitucional.

Em se tratando do direito educacional à pessoa com deficiência é garan-
tido pela Constituição Federal de 1988 especificamente no artigo 205 que 
destaca:

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.” E afir-
mado no artigo 206 que o ensino deve ser ministrado com base 
no princípio de “igualdade de condições para o acesso e perma-
nência na escola (BRASIL, 1988, p. 49).

Desta forma, a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
estabelece um modelo em que a escola deve adaptar-se as especificida-
des do aluno, promovendo que ele permaneça e que possa alcançar o seu 
máximo desenvolvimento. Ponderando que cada aluno possui suas próprias 
características e um conjunto de valores que os tornam diferentes uns dos 
outros e cada um tem seu ritmo de aprendizagem. Sabe-se que isto acaba 
sendo um desafio para escola, que deve eliminar seu caráter segregacio-
nista e incluir a todos no seu processo educacional, haja vista que é um 
direito desses alunos.

Assim, o processo de inclusão escolar paira em um universo de realidade 
e utopia. Realidade, pois existem vários dispositivos legais que amparam o 
processo, por outro lado utopia, porque não basta que a legislação prescreva 
que esses alunos devam ser atendidos em classes comuns, é preciso condi-
ções para que isso aconteça.

No Brasil, as escolas “são marcadas pelo fracasso e evasão de parte 
significativa de seus alunos, marginalizados pelo insucesso, por privações 
constantes e pela baixa autoestima resultante das exclusões escolar e 
social”. (MANTOAN, 2006, p.21). Desse modo, o sistema educacional bra-
sileiro sofre frequentemente com a carência na oferta de seus serviços, 
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ocasionando que as oportunidades educacionais sejam cada vez mais 
impossibilitadas. E em se tratando de pessoas com deficiência os desafios 
são ainda maiores.

Nesse ponto de vista, se pretendemos que a escola seja inclusiva é 
urgente que os planos sejam redefinidos a uma educação voltada para cida-
dania global, que seja plena, livre de preconceitos, que além de reconhecer 
valorize as diferenças. (MANTOAN, 2010).

Têm-se a resolução do CNE/CEB nº 02 (BRAISL, 2001, p. 71) que reforça 
a ideia ao dizer que, “as escolas da rede regular de ensino devem prever e 
prover na organização de suas classes comuns [...] professores das classes 
comuns e da educação especial capacitados e especializados, respectiva-
mente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos”.

Ropoli (2010, p.09), reforça a ideia dizendo, para que essa escola possa 
se “concretizar é patente à necessidade de atualização e desenvolvimento 
de novos conceitos, assim como a redefinição e aplicação de alternativas e 
práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão”.

Para tanto, a inclusão provoca na escola uma crise ao defender o direito 
das pessoas com deficiência de frequentarem as salas de aulas do ensino 
regular, delatando o modelo de educação especial vigente que substitui o 
ensino regular e traz soluções paliativas e excludentes para as questões 
relativas a problemas de aprendizagem. (MACHADO, 2009).

Concepções de professores em relação à inclusão de pessoas com 
deficiência

Na entrevista realizada com os 12 professores, destacaremos ques-
tionamentos sobre: às concepções dos professores em relação ao que 
compreendem como inclusão; à concepção acerca da perspectiva docente 
no processo de aprendizagem dos alunos com deficiência; à relação da for-
mação continuada dos docentes que atuam com pessoas com deficiência.

Ao fazer o agrupamento e a análise das respostas a respeito das concep-
ções dos professores acerca da educação inclusiva e o entendimento que 
tinham sobre a temática em questão, foi percebido que segundo eles tra-
ta-se de um processo que visa à inserção de pessoas com deficiências no 
âmbito escolar e desse modo garantir a elas acesso a educação. Conforme 
pode ser percebido nas seguintes falas:
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P4: [...] pra mim é aquela que a gente tenta colocar alunos que 
tem alguma deficiência, que não são considerados entre aspas 
normais. Que tem algum problema seja mental, seja físico, seja 
de audição, ou visão; e esses alunos estariam dentro de uma 
escola considerada normal [...];
P8: É um processo sistemático de ensino que visa atender as 
diferentes dinâmicas.
Apresentam na instituição escolar: como deficiência as limitações 
das capacidades motoras, intelectuais, visual, comunicação;
P9: É a educação que atende dignamente estudantes com 
deficiência(s), contribuindo para o desenvolvimento de suas 
inteligências.
P10: É a garantia de ensino-aprendizagem aquele com alguma 
dificuldade funcional;
P11: É aquela inclusão e devem estar inseridos as pessoas que 
apresentam alguma deficiência física ou cognitiva.

Ressalta-se que nesta indagação a pergunta está relacionada à inclusão 
de modo geral, ou seja, em sua amplitude, que atende diversas minorias e 
desfavorecidos, não apenas pessoas com deficiência. No entanto, identifica-
se nestas falas concepções de educação inclusiva por uma visão limitada, 
considerando-a unicamente direcionada às pessoas com deficiência.

Por outro lado, outros professores destacaram concepções mais amplas 
na qual a inclusão para eles incluí não somente a pessoa com deficiência, 
mas também diz respeito a um processo mais amplo, conforme apresenta 
as falas a seguir:

P1: [...] é a socialização do ser humano.
P2: [...] parece até contraditório quando se fala em educação 
inclusiva por que assim por que a proposta feita é e que todos se 
incluam. Os que são especiais têm oportunidades de ter acesso à 
educação evidentemente dada às observações das suas dificul-
dades, mas que tenham oportunidade [...];
P3 [...] é aquela educação em que você está inserindo o aluno no 
contexto escolar [...];
P5: [...] é uma modalidade educação onde você dá à oportunidade 
a estudantes que tenham determinada necessidade. E a escola 
tem que abrir esse espaço democraticamente;
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P6: [...] dar condição para que todas as pessoas tenham aspectos 
de vida melhor.
P7: [...] a inclusão é quando todas as possibilidades são satisfei-
tas, todas as condições de aprendizagem.
P12 é igualdade entre os alunos dentro do ciclo de 
ensino-aprendizagem.

Considerando que a educação inclusiva de acordo com seus aspectos, 
tem que oportunizar um ensino de qualidade para todos os alunos, provo-
cando e exigindo novos posicionamentos, modernização e aperfeiçoamento 
de professores. Essas concepções de educação inclusiva tratam de um pro-
tótipo educacional que se fundamenta na concepção de direitos humanos 
que conjuga igualdade e diferença com valores que não podem desvincular-
se. Desse modo, a educação inclusiva não se volta apenas para alunos com 
deficiência, mas o que se observa é que a inclusão nas escolas é sinônima 
de deficiência. (MANTOAN, 2003).

Em relação às concepções dos professores sobre as perspectivas do 
processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Percebeu-se certo 
descrédito no que concerne ao aprendizado da pessoa com deficiência, 
mesmo que eles tenham afirmado que o aluno com deficiência pode apren-
der, fica explícito nas falas certa incredulidade como podemos verificar nas 
falas a seguir:

P4: Eu tenho poucas perspectivas, por que eu mesma não sei 
como trabalhar com esses alunos;
P5: Que essa oportunidade seja de fato criada, pra esses alunos, 
enquanto cidadãos terem oportunidade e que de fato eles tirem 
proveito disso;
P8: Caso se apresentasse alunos com deficiências na escola 
encontrariam muitas dificuldades porque não há profissionais 
qualificados para atendê-los;
P9: As escolas e os alunos e familiares têm mudado seus con-
ceitos acerca das deficiências; no entanto ainda estamos muito 
distantes de um ensino-aprendizagem efetivo;
P10: Uma atenção maior para esses alunos por meio de uma 
estrutura escolar adequada e professores treinados;
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Já outros professores jogam a responsabilidade da inclusão ao governo, 
e até o culpabilizam por isso conforme demostram a seguir:

P12: Que melhore a inclusão desses alunos com apoio da escola 
e do governo.
P1: Eu penso que se não tiver apoio governamental, isso não vai 
acontecer;
P2: Que se tenham meios para que essa inclusão aconteça;
P3: Olha, pra mim, eu tenho boas perspectivas desde que haja 
uma consciência por parte do poder público pra fazer essa inclu-
são acontecer;
P7: Eu não tenho nenhuma perspectiva. [...] pra mim a pergunta 
é como se eu pudesse mudar essa realidade, quando na verdade 
é institucional, se o Estado não promover isso [...] traz uma ação 
pra isso ai sim eu terei a possibilidade de intervir;

Evidencia-se principalmente na fala do professor (P7), que ele só poderá 
de fato trabalhar bem com o aluno com deficiência se o Estado intervir, ou 
seja, que os órgãos competentes ofereçam subsídios que facilitem seu tra-
balho. É como se o professor fosse incapaz de tentar fazer algo por si só. 
Mas, ainda que não disponha de tantos recursos, quando o profissional quer 
realizar algo ele se esforça para alcançar o melhor resultado possível.

Todos os professores responderam que o aluno com deficiência pode 
aprender, só que para que isso ocorra é preciso bem mais do que boa von-
tade. É preciso que se tenha o apoio desde o seio familiar até a escola, que 
estes possam agir em conjunto para criar condições para que isso ocorra. 
Quando a escola inclui pessoas com deficiência ela torna-se um local mais 
propício para a aprendizagem. O ser humano é um ser único e não há uma 
fórmula singular de ensinar que funcione para todos, o ritmo da aprendiza-
gem é individual e não importa se a criança tem ou não deficiência, cada 
uma tem seu tempo.

Mantoan (2006, p.47) relata que “a inclusão não prevê o uso de práticas 
de ensino escolar específicas para esta ou aquela deficiência e/ou dificul-
dade de aprender. Os alunos aprendem nos seus limites, e se o ensino for, de 
fato, de boa qualidade, o professor levará em conta esses limites e explorará 
convenientemente as possibilidades de cada um”.
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Não se trata de uma aceitação apática do desempenho escolar, e sim de 
agir com realidade, coerência e admitir a existência das escolas para formar 
as novas gerações, e não apenas alguns de seus futuros membros vistos 
como mais capacitados.

Cabe à escola oferecer subsídios tais como: recursos para que as limi-
tações sejam cada vez menores. A educação inclusiva se sustenta em um 
olhar individualizado e colaborativo para o aluno, que contemplam as habi-
lidades e suas dificuldades no aprendizado em grupo. Não significa que as 
expectativas da turma devem ser reduzidas deixando de avaliar a turma, 
pois as metas devem ser estabelecidas em conformidade com as potencia-
lidades de cada aluno.

Chahini (2006), destaca nesse contexto que ainda há resistência por 
parte de muitos professores quanto à implementação de uma ação peda-
gógica diversificada da já utilizada na educação formal, considerando que 
estas demandam não só investimento adequado como também formação 
continuada dos docentes.

Tabela 1 – Referente à formação dos professores

GRADUAÇÃO DISCIPLINA QUE 
LECIONA PÓS-GRADUAÇÃO OUTRO CURSO

P1 História História (SIM) 
Não especificado Não

P2 Geografia Geografia Supervisão Ciências contábeis

P3 Ciências Biológicas Biologia Ciência Experimental Não

P4 Química Química
(SIM) 

Docência do Ensino 
Superior

Não

P5 Física, Engenharia Mecânica/
Formação Pedagógica Física Docência do Ensino 

Superior Não

P6 Matemática Matemática Números Quânticos Ciências Contábeis

P7 Educação Artística Arte Educação Especial Neuro-
pedagogia Psicologia

P8 Letras Licenciatura Língua Portuguesa Mídias na educação Não

P9 Pedagogia Sociologia Psicopedagogia Institu-
cional Não

P10 Letras Língua Portuguesa/ 
Espanhola Língua Espanhola Gestão/ Supervisão/ Pla-

nejamento Educacional Pedagogia

P11 Química Química Química Quântica Não

P12 Educação Física Educação Física Não Não

Fonte: Elaborado pela Autora, 2019. 
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Em relação à formação docente dos professores em algum curso ou 
capacitação relacionada à inclusão, nenhum deles fez ou faz algum curso que 
possibilite o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para alunos 
com deficiência. Desse modo, na formação acadêmica desses profissionais 
do ensino não há na sua estrutura, habilitação para que estes saiam de sua 
formação superior preparado para trabalharem com alunos que possuam 
alguma deficiência. O máximo que o professor quando acadêmico conhece 
a respeito do tema em questão, são teorias e algumas oficinas de Braile e 
Libras. Caso o educador queira preparar-se para trabalhar com esse público, 
o mesmo deverá buscar de forma independente e fora da sua graduação, 
cursos que o habilitem.

Isso ocorre porque a educação especial esteve ausente da matriz curri-
cular da maioria das instituições de ensino superior, o que contribuiu para 
que muitos professores não tivessem contato com esse segmento, reper-
cutindo assim, no processo de inclusão, levando em conta que os docentes 
restritos aos discursos que privilegiam os padrões de normalidade geral-
mente se assustam quando recebem um aluno com deficiência em sua sala 
de aula, pois não sabem como agir ou trabalhar pedagogicamente com esse 
discente.

Carvalho (2007) afirma que a educação inclusiva é uma educação para 
todo, sendo necessário um sistema educacional que reconheça e atenda as 
diferenças individuais, respeitando as necessidades de cada aluno, mas não 
somente daqueles que possuam algum tipo de deficiência, mas de todos 
que, por causas diversas, possuam dificuldades de aprendizagem. Pois 
quando se fala em educação inclusiva está refere-se à inclusão de todos, 
isto é, “[...] a prática da inclusão de todos – independentemente de seu 
talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural- em escolas e salas 
de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. 
(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 21).

Para que se tenha uma nova concepção de educação e sociedade, faz-
se necessário que tenha vontade pública e essencialmente que o sistema 
educacional também assuma essa vontade. Para que as transformações 
sejam operadas nos modos de relação dentro da escola é necessário tam-
bém que os profissionais envolvidos no processo adotem para si a tarefa de 
pensar estas questões de forma reflexiva e coletiva. É necessário que todos 
os agentes institucionais se percebam como gestores e técnicos da edu-
cação inclusiva. Nesse ponto de vista torna-se essencial o exercício social 
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e profissional destes agentes e que sejam apoiados em uma rede de ações 
interdisciplinares, que se entrelacem no trabalho com as dos alunos.

Considerações finais

Na intenção de responder as questões que impulsionaram este traba-
lho, percebe-se que no que tange aos desafios do docente frente ao modelo 
de inclusão que se instaurou no país, constatou-se que os professores que 
trabalham diretamente com as pessoas com deficiência necessitam de for-
mação para atender uma demanda diversificada, a fim de contribuir para o 
efetivo processo inclusivo, bem como possibilitar que a pessoa com defi-
ciência passe por um processo de ensino-aprendizagem que favoreça sua 
formação crítica de sujeito.

Destaca-se ainda, que o professor muitas vezes se depara com um aluno 
com deficiência em sua sala de aula e não sabe como agir, não porque não 
tem competência, mas conforme foi demonstrado não recebeu formação 
nem em nível de graduação e nem formação continuada.

Acerca do processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência, 
percebeu-se que este só pode vir a ser efetivado mediante o reconhecimento 
da pessoa com deficiência como um ser capaz como qualquer outro e pos-
teriormente o reconhecimento de políticas públicas mais eficazes no âmbito 
escolar que favoreça a formação continuada do docente para trabalhar com 
este segmento.

Ademais, é necessário que se reconheça o verdadeiro sentido da proposta 
da educação inclusiva, não apenas como o ato de incluir alunos deficientes 
em sala regular mais

possibilitar que este tenha um processo de ensino-aprendizagem com 
vista a favorecer um conhecimento crítico.
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PEDAGOGIA CIRCENSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
DO 1º ANO DO PROJETO DE FORMAÇÃO PARA O 

CIRCO CEARENSE

Camila Maria Guerra Camêlo1 | Ana Cláudia Vieira Silva2

Resumo: O presente relato descreve as percepções, a partir do trabalho 
pedagógico desenvolvido pela autora durante o primeiro ano de realização 
do projeto “Pensando as artes do circo: projeto de formação para o circo 
cearense” que aconteceu no período de maio a dezembro de 2018, além de 
experiência inédita para o Estado, o projeto trata-se da primeira experiên-
cia da equipe pedagógica com esse público aprendente. Com objetivo de 
formar a primeira turma de instrutores de circo tradicional composta por 
circenses tradicionais de lona tem duração prevista para três anos, de 2018 
a 2020. Suas ações foram organizadas em dois eixos, ações formativas 
em humanitude, de caráter valorativo concentrando-se no reconhecimento 
dos indivíduos como sujeitos de direito e o empoderamento do circense 
de lona na transmissão de sua arte tradicional, e artes e técnicas circen-
ses, aulas práticas de corpo onde os circenses aplicavam os conceitos de 
movimentos e consciência corporal. Ambos os eixos foram trabalhados con-
comitantemente e de forma colaborativa entre equipe pedagógica, equipe 
de formadores e circenses tradicionais para que fosse desenhada uma 
metodologia que atendesse as especificidades do grupo. Com este relato 
objetivamos apresentar os aspectos didático-pedagógicos de formação em 
ambientes não formais de ensino através da descrição da experiência da 
equipe pedagógica como observadora e partícipe no projeto. Neste primeiro 

1 Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará - UFC, graduada 
em Gestão da Qualidade pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Produtora cultural e pesquisa-
dora das linguagens circo e cultura popular no Estado do Ceará. 
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2 Professora orientadora: Doutoranda em Educação pela Universidade de Lisboa, Mestra em Socio-

logia e Graduada em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC, Professora de Metod-
ologia da Pesquisa na pós-graduação – UNICHRISTUS. 
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ano, foram realizados encontros presenciais em equipamentos culturais da 
cidade de Fortaleza, e foi verificada a necessidade de realinhar a metodo-
logia trabalhada, estando esta, em andamento, serão implementadas as 
modificações durante o segundo ano de atividades.
Palavras-chave: Circo tradicional, Formação, Metodologia, Pedagogia, Arte 
circense.
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Introdução

Historicamente, os saberes circenses são transmitidos de um familiar 
ao outro durante as atividades do dia a dia, recentemente, algumas 
iniciativas de formação vêm sendo sistematizadas, em parceria com 

o poder público, por meio de editais. De acordo com Silva (2008), era sabido 
que somente os circenses eram detentores da arte de armar e desarmar 
o circo, não bastando saber apenas executar um número, era importante 
também como o autor cita “ser bons de picadeiro e bons de fundo de circo”. 
(SILVA, 2008, p. 198).

Os saberes ancestrais da população circense tradicional são construídos, 
através das gerações, por meio do aprendizado cotidiano compartilhado de 
forma oral. Objetivando ampliar o alcance desses saberes e contribuir para 
preservação do patrimônio cultural circense, o projeto que iremos relatar 
as ações de formação, como partícipes que fomos, pautou, neste primeiro 
ano, a possibilidade de multiplicar competências e desenvolver habilida-
des artísticas a uma construção formativa baseada em memória afetiva e 
artística deste povo tradicional, e ao sincronizar esses saberes do circense 
a uma sistematização, buscou-se preservar a memória através de registros, 
mas também através da propagação desses saberes das famílias circenses 
estendendo-as às famílias de fora do circo.

O alinhamento pedagógico do projeto de formação para circo cearense 
traz como objetivo principal: formar a primeira turma de instrutores de circo 
tradicional, interagindo em seis territórios do Estado do Ceará, num período 
de três anos, iniciando em 2018, e foi traçado com base no respeito ao 
aprendizado para a sistematização do saber e fazer circense, considerando 
os conhecimentos previamente construídos dos circenses tradicionais que 
aqui figuram como educandos, além do intercâmbio das vivências dos for-
madores em circo, oriundos de espaços fora da lona. Assim, objetivamos, 
com este relato, descrever os aspectos didáticos-pedagógicos circunscritos 
à ideia de formação adotada pelo projeto, na condição de equipe pedagó-
gica, levando em conta a singularidade do processo, por se tratar da primeira 
turma no Estado do Ceará a receber esta inciativa e por ser uma experiência 
incomum para nós.

O projeto prevê um alinhamento, que coaduna com o que disse Freire 
(1996), os educadores têm o dever não só respeitar os saberes com que os 
educandos chegam, como também o dever de discutir com os atores, as 
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bases desses saberes e de sua relação com os conteúdos apresentados nos 
espaços de aula.

Organizado em duas perspectivas distintas e complementares, primeira-
mente, baseado no conceito de humanitudes, como uma rede de partilha de 
atitudes, gestos e compreensões que nos permite reforçar nossa identidade 
Araújo (2014), para a construção do eixo denominado Ações Formativas 
em Humanitude, em que foram discutidas temáticas que possibilitaram o 
reconhecimento do outro como sujeito de direito e o empoderamento do 
artista circense tradicional. A segunda perspectiva, teve sua base estrutu-
rada na construção colaborativa das ementas para o desenvolvimento das 
competências e das habilidades da arte e técnicas circenses, replicadas por 
meio do aprendizado proporcionado pela formação pedagógica dada aos 
instrutores.

As perspectivas supracitadas foram alocadas em dois eixos de trabalho 
denominados: eixo 1 - artes e técnicas circenses, eixo 2-módulos de huma-
nitude. Na fase do eixo 1, o objetivo foi possibilitar o aprimoramento das 
técnicas circenses por meio da troca de experiências no processo de forma-
ção, e no eixo 2 estimular o reconhecimento das diversidades, assim como 
o empoderamento do artista circense por meio do reconhecimento de seus 
saberes construídos em suas vivencias e utilizando-os como base para sua 
formação como formadores na arte circense.

Os encontros com os circenses se deram ao longo do ano de 2018, dos 
meses de maio a dezembro, organizados mensalmente. Como ação inicial 
foi realizado um encontro para uma formação didático-pedagógica com os 
artistas circenses que possuem a expertise artística e tem como propósito 
atuar na replicação dessas técnicas, beneficiando outros artistas da mesma 
área ou de áreas afins, essa fase inicial nominamos eixo central, com o 
objetivo de instrumentalizar os futuros formadores quanto às técnicas de 
planejamento e preparação de ações formativas, aparelhando-os para ini-
ciar os trabalhos previstos para os eixos 1 e 2, já explicados anteriormente.

O projeto de formação para circo cearense aqui apresentado na forma 
de relato, quanto às experiências da autora e da orientadora deste artigo 
como formadoras, foi contemplado por meio do I Edital de Escolas Livres de 
Formação Artística e Cultural, que é uma iniciativa da Secretária de Cultura 
do Estado do Ceará para apoiar instituições da sociedade civil que execu-
tam ações de formação e contam com pelo menos cinco anos de atividades 
estaduais.
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Metodologia

O presente relato de experiência resultou do trabalho desenvolvido pela 
autora e pela orientadora deste artigo junto a Associação dos Proprietários, 
Artistas e Escolas de Circo – APAECE, compondo a equipe pedagógica. 
Por se tratar de uma experiência inédita para o Estado e por ser nossa pri-
meira experiência como formadoras nesse e para esse público aprendente, 
quanto aos aspectos didático-pedagógicos em ambientes de circo de lona, 
realizamos diversas pesquisas, participamos de seminários, estabelecemos 
diálogos nacionais e internacionais, mas o que encontramos foram também 
relatos de outras experiências, nenhuma pedagogia circense sistematizada, 
embora alguns autores já venham trabalhando essa temática há bastante 
tempo.

Assim seguimos, pautados nos ensinamentos de Paulo Freire (1996), 
considerando que um público adulto com uma cultura singular, que faz da 
arte e da tradição familiar, sua possibilidade de sustentação financeira.

Com o grupo em questão, os associados da APAECE, foram realizados 
16 encontros no período de maio a dezembro de 2018, sendo dois encon-
tros por mês, divididos em aulas teóricas e aulas práticas de corpo (técnica 
circense).

Participamos como observador-monitoras da formação dada pelos téc-
nicos, que adotaram a intenção de tornar suas metodologias um modelo 
para os artistas de circo, já que estes técnicos também vinham recebendo 
instruções para isso, e como formadoras, quanto aos aspectos didático-pe-
dagógicos de caráter mais instrumental, no que se refere à organização de 
planos de aula, roteiros, organização do tempo de aula e etc.

Tendo sido considerados os princípios éticos, obtendo os dados apre-
sentados por meio de observação e do registro das anotações de campo, 
devidamente autorizados pela equipe gestora do projeto em questão.

Desenvolvimento

Intencionamos, apresentar neste trabalho a experiência de educadores 
e coordenadores pedagógicos de um projeto de formação direcionado aos 
artistas circenses do circo tradicional de lona, desenvolvido pela Associação 
de Proprietários, Artistas e Escolas de Circo (APAECE), com a produção exe-
cutiva da Ideais Produções, tendo sido um dos contemplados no I Edital de 
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Escolas Livres de Formação Artística e Cultural da Secretária de Cultura do 
Estado do Ceará – SECULTCE no ano de 2016.

As atividades pedagógicas aqui expostas ocorreram durante o primeiro 
ano de realização do projeto e foram desenvolvidas no período de maio a 
dezembro de 2018, sendo divididas em encontros mensais, com aulas teó-
ricas e práticas.

Como já foi dito, o projeto, tem como objetivo formar a primeira turma 
de instrutores de circo tradicional, sendo estes artistas vindos do próprio 
circo tradicional de lona, detentores de saberes práticos-laborais e essen-
cialmente, familiares, mantenedores do circo de lona.

Nessa e para essa condição é que o projeto de formação para o circo 
cearense foi pensado, de forma a promover a interação destes saberes 
práticos-laborais circenses, apreendidos por meio do legado familiar que 
é, também, além de muitas outras coisas, sustentação financeira dessas 
pequenas comunidades tradicionais, com os saberes didático-acadêmicos 
ligados a ideia de regência de sala de aula. Assim foi se construindo, via edi-
tal e no compartilhar do conhecimento, uma metodologia sistematizada que 
atendesse às necessidades e peculiaridades das artes circenses que têm 
seus saberes salvaguardados por gerações por meio da memória.

Ainda é através da oralidade que cada membro do circo aprende os 
fazeres e saberes circenses, podendo assim manter-se a continuidade da 
linguagem do circo, como destacou Silva (2008). A equipe pedagógica per-
cebeu, logo de início, que o circense tradicional debaixo da lona faz o papel de 
continuador de sua tradição, porém ao extrapolar o universo da lona, possi-
bilitando a sua construção de formador em circo, como atividade intrínseca 
a sua existência e subsistência, o circense tradicional poderá atuar como 
multiplicador desses saberes circenses para a comunidade de fora da lona, 
podendo também ocupar outros espaços, ressignificando, assim, o circo, 
como espaço também de formação.

Essa condição de artesão, de formador e de responsável pela perpetua-
ção desses saberes de desses fazeres artísticos, faz do povo do circo de 
lona, um aprendente muito singular para nossa experiência como forma-
doras e como planejadoras desse processo de formação. Que referências 
podem ser utilizadas? Que metodologias de ensino são aplicáveis a este 
público?

Assim, para que possamos entender melhor a metodologia proposta, 
resultado dessa reflexão e dos diálogos com a própria comunidade de 
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aprendentes, vale destacar que neste primeiro ano, o projeto foi executado 
da seguinte forma: as ações foram divididas em dois eixos temáticos, o 
eixo 1 com a artes e técnicas circenses, com atividades de aprimoramento, 
ministradas por professores-artistas (técnicas circenses ministradas como 
metodologias de ensino modelos) que também estavam em formação didá-
tico-pedagógica; e o eixo 2 com as ações formativas pautadas na ideia de 
humanitudes.

Dentro das ações do primeiro eixo estavam as aulas teórico-práticas 
sobre o corpo e os movimentos trabalhados na linguagem, como as téc-
nicas de palhaçaria, acrobacias, solo e aéreas e malabares, sempre numa 
perspectiva didática, de se compartilhar a ideia de como se desenvolver uma 
formação, um minicurso, uma oficina, uma palestra, muito mais do que a 
explorar a linguagem artística; no segundo eixo estavam o que foi nominado 
de humanitudes, com um caráter mais valorativo, em que os conteúdos 
explorados estavam sempre ligados a compreensão do universo circense 
numa perspectiva e abrangência, possível e desejável, das agendas sociais 
contemporâneas, e principalmente, da empatia, do respeito e da generosi-
dade necessários aos processo de formação, qualquer que fosse ele, que 
viessem, posteriormente, oferecer.

Ambos os eixos foram trabalhados de forma concomitante durante esse 
ano de 2018 e com o nosso acompanhamento, como equipe pedagógica. 
Vale ressaltar que todas as atividades respeitaram a horizontalidade na troca 
desses saberes e na sua constante reelaboração metodológica e conteu-
dística, pautadas na perspectiva de comunicação dialógica Paulo Freiriana 
(1996).

As atividades referentes ao eixo 1 foram realizadas em diferentes espa-
ços voltados para a formação artística e promoção da cultura na cidade 
de Fortaleza, como o Galpão da Vila, em parceria com o Co Laboratório, 
coletivo também contemplado no I Edital de Escolas Livres de Formação 
Artística e Cultural da SECULTCE em 2016, e no Theatro José de Alencar, 
referência artística, turística e arquitetônica no país e tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Nestes momentos, 
foram realizadas as aulas práticas de movimentos e consciência corporal 
voltada para as artes circenses.

Araújo (2011) destaca que a aplicação de eixos temáticos possibilita o 
desenho de uma nova abordagem metodológica, sobretudo ao trata-se de 
grupos heterogêneos, como os que lidamos, como equipe pedagógica.
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Trabalhou-se aqui com dois grupos heterogêneos, circenses do circo 
tradicional e os técnico-formadores, também artistas, que vem de vivên-
cias fora da lona, mas ambos possuem em suas trajetórias laborais, pontos 
de interseção, desenvolvem trabalhos na linguagem de circo em diferentes 
espaços: lonas, teatros, escolas e espaços voltados para a preparação física, 
Duprat (2016) destaca que este acesso à arte circense e o desenvolvimento 
de novos modelos de formação para artistas possibilita uma democratiza-
ção do circo. Ao permitir que pessoas de fora da lona tenham contato com 
as artes circenses e possam vivenciá-la, faz-se com que os saberes e faze-
res tradicionais do circo extrapolem as fronteiras do picadeiro e alcancem 
lugares além da lona.

Assim, circenses tradicionais e formadores de fora da lona, ambos foram 
acolhidos pelas atividades de instrumentalização didático-pedagógicas vol-
tadas para ações de formação em espaços não formais de educação. As 
particularidades do grupo e a necessidade de adaptação de metodologias 
de ensino, nos fez repensar as metodologias não numa perspectiva mais 
lúdica, porque essa é a essência que o circo nos oferece, mas numa pers-
pectiva de respeito, convívio e compreensão do lúdico como fim e não como 
meio para o processo de ensino e de aprendizagem. Este foi o ponto alto 
de nossa experiência, nos recolarmos como educadoras, no diálogo com 
um público tão distinto e tão rico em experiências, cujo o ensinar a condi-
ção para sua manutenção e sobrevivência como comunidade tradicional de 
circo de lona.

As discussões concernentes ao eixo 2 foram realizadas na instituição 
cultural do Governo do Estado do Ceará, Casa Juvenal Galeno, local onde 
são realizadas também mensalmente as reuniões da APAECE, onde pôde-se 
promover a troca de conhecimentos sobre a história do circo, sobre impor-
tância da preservação de memória, através da organização de acervos 
particulares, sobre a pedagogia presente no circo e sobre a construção de 
roteiros educativos para espetáculos, estes encontros foram guiados por 
pesquisadores e profissionais das diferentes áreas que englobam os temas, 
o que possibilitou a fruição de saberes entre artistas circenses e acadêmi-
cos. Estes profissionais, quando convidados para contribuir com o projeto, 
foram instruídos sobre a ideia de humanitudes circunscrita e de que se trata 
também de uma formação política, cidadã e socialmente responsável, com 
o objetivo fim de contribuir para um repensar das atividades circenses num 
caráter mais ativista.
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Resultados e discussão

A metodologia proposta para o projeto, dividida em dois eixos apresen-
tou-se, nos sete meses de atividades, apropriada para abordagem com a 
comunidade circense. Contudo, apontou necessidades de aperfeiçoamen-
tos e adequações, que estão sendo pensadas e serão implementadas no 
segundo ano de atividades, estando assim, o desenho metodológico em 
andamento. Esse repensar não é meramente de escolhas teórico-metodoló-
gicas, em termos de estratégias de ensino, impreterivelmente, ativas, mas é 
a busca pelo inovador, pelo possível, pelo aplicável a um grupo tão uníssono 
e ao mesmo tempo tão heterogêneo, os artistas de circo tem diferentes fai-
xas etárias e graus de instrução, mas tem o amor e a existência circense em 
comum, falam uma só língua, mas tem diferentes compreensões e possibi-
lidades de recepção conteudística.

A busca pela efetivação de um intercâmbio dos saberes e dos fazeres, 
com horizontalidade e integração de diferentes profissionais, nos apresen-
tou no final deste primeiro ano de atividades a necessidade de reorganizar os 
procedimentos pensados para o primeiro ano para que sejam, no segundo 
ano do projeto, trabalhados os eixos de maneira mais abrangente, pois acre-
ditamos, como equipe pedagógica, que o grupo que nos possibilita esse 
compartilhar poderia ser maior, mais presente, mas compreendemos tam-
bém que se trata de tirá-los de sua zona de conforto e oferecer-lhes algo que 
lhes pareça realmente útil para o ambiente de dificuldades de manutenção 
da lona circense, que resiste fortemente na sociedade contemporânea.

É relevante destacar que o aspecto mais desafiador, como educadores, 
verificado também na experiência aqui apresentada, diz respeito à observa-
ção das exposições teóricas e das aulas práticas, ou seja, na integração entre 
os eixos de humanitudes e técnicas circenses. É uma quebra de paradigmas 
que atinge a todos, formadores, profissionais, artísticas de circo e produto-
res, o compartilhamento real do conhecimento só acontece na empatia, no 
respeito mútuo e na consideração dos lugares de fala.

Assim, o relato aqui apresentado buscou expor essa interface entre o 
saber e o fazer do circo tradicional, e, os conhecimentos adquiridos fora da 
lona em diferentes espaços de formação e de fruição de saberes neste pri-
meiro ano de realização do projeto de formação.
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Considerações finais

O projeto de formação para o circo cearense ambiciona formar a primeira 
turma de instrutores de circo composta por circenses tradicionais e para 
isto foi desenhado um modelo metodológico, com estratégias de ensino, 
que atendesse as especificidades presentes no universo do circo, modelo 
este em constante mutação, pois se entende que o respeito às individuali-
dades e ao conhecimento trazido por cada envolvido na formação, permite 
sistematizar uma metodologia de ensino de forma a não subalternizar os 
saberes ancestrais, sendo essa noção, a referência e a máxima de nossa 
reflexão e ações formativas.

O intercâmbio entre circenses tradicionais e outros artistas da lingua-
gem de circo construiu um espaço de reflexão para que esses profissionais 
troquem experiências, repensem suas práticas e vislumbrem os processos 
de trabalho do outro, possibilitando-os assim buscar novas estratégias de 
intervenção, e, também a superação de dificuldades individuais e coletivas.

Este relato compõe uma pesquisa que ainda está em processo, pois 
acompanha um projeto ainda em realização. Durante este primeiro ano, 
algumas modificações foram realizadas para que atendesse ao público alvo 
das formações, os circenses tradicionais do circo de lona, observamos uma 
interessante conexão entre o universo do circo tradicional e os artistas de 
fora da lona, com diferentes lugares de fala e experiências formativas, mas 
que igualmente nutrem amor e respeito pelas artes centenárias do circo. 
Esta conexão deverá ser mais explorada como nas ações formativas no 
segundo ano do projeto.

No decorrer deste primeiro ano, percebemos também a necessidade de 
transferir as atividades educacionais para o próprio espaço do circo, estrei-
tando a relação entre a sistematização dos saberes e o espaço lúdico do 
circo, esta prática já está em andamento durante as atividades do ano 2 do 
projeto em estudo.

Portanto, esta pesquisa embrionária, apresenta o relato de experiencia 
das educadoras e coordenadoras pedagógicas do projeto de formação para 
o circo cearense durante seu primeiro ano de realização, 2018, em que pre-
tendemos seguir com as investigações sobre esta temática.
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A TEORIA INTUICIONISTA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
NO ESTUDO DOS POLIEDROS E SUAS PLANIFICAÇÕES
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Resumo: A geometria é um conhecimento de extrema relevância para a vida 
escolar de um estudante e para o seu cotidiano. O conhecimento sobre as 
propriedades dos poliedros a partir de suas planificações se constitui um dos 
saberes da geometria fundamentais para o entendimento de conceitos que 
se relacionam com a geometria espacial e a plana. Neste contexto, o objetivo 
deste artigo é analisar o aprendizado das propriedades dos poliedros atra-
vés da sua construção realizada a partir de suas planificações. Para tanto, 
fundamentamos esta investigação nos desígnios da Teoria Intuicionista da 
Educação Matemática (TIEM) defendida por John Fossa (2014). Para alcan-
çarmos o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa com 12 alunos da 
primeira série do ensino médio de uma escola localidade no município de 
Sobral-CE, na qual aplicamos uma sessão didática em que foram estudados 
conceitos referentes aos poliedros através da construção e manipulação de 
sólidos geométricos por meio das suas respectivas planificações. Os estu-
dos nos levaram a perceber que a realização de uma sessão didática pauta 
nos preceitos da TIEM, contribuíram para uma melhor aprendizagem dos 
conhecimentos relacionados ao estudo dos poliedros, principalmente no 
que se refere ao desenvolvimento de saberes associados as figuras planas 
e espaciais, suas as características e propriedades, ao reconhecimento de 
seus elementos e a capacidade de associá-los as suas planificações.
Palavras-chave: Intuicionismo, Ensino, Geometria, Poliedros.
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1 Introdução

A Matemática está cada vez mais inserida no dia-a-dia das pessoas e, 
como tal, adquire uma grande importância para a educação. Por outro 
lado, apesar de sua importância, o que se observa são alunos com 

dificuldades em compreendê-la.
Com isso torna-se importante buscar alternativas de ensino que com-

plementem aquelas nas quais se utilizam apenas os recursos tradicionais, 
como quadro e giz, a fim de proporcionar um ambiente onde o conheci-
mento não seja somente repassado ao aluno, mas que esse interaja com 
os objetos existentes nesse ambiente, possibilitando-lhe o desenvolvimento 
de sentidos, como a percepção tridimensional dos objetos que nos cercam.

Neste contexto o aprendizado das propriedades de uma figura espacial 
bem como da relação com sua estrutura plana torna-se um conhecimento 
importante para que o aluno entenda melhor os fenômenos que envolvem a 
construção de objetos de nosso cotidiano feitos por meio de suas planifica-
ções, principalmente aqueles cuja forma se assemelhe a um poliedro como, 
por exemplo, uma caixa de sapatos.

Os livros didáticos muitas vezes tratam a geometria como se fosse um 
dicionário de definições e propriedades geométricas que são muitas vezes 
apresentadas como “fatos dados”. Geralmente não encontramos nestes 
instrumentos propostas de ensino que transpareçam a intenção de explorar 
as relações que existem entre os objetos geométricos e de buscar argu-
mentos que expliquem o porquê de suas relações, principalmente quando 
se aborda o estudo das planificações de um poliedro.

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo analisar o aprendi-
zado das propriedades dos poliedros através da sua construção realizada a 
partir de suas planificações. Para tanto, fundamentamos esta investigação 
nos desígnios da Teoria Intuicionista da Educação Matemática (TIEM).

Para uma melhor compreensão do desenvolvimento deste trabalho, 
procederemos com uma rápida revisão de literatura com fins de esclarecer 
a cerca de alguns conceitos que serão abordados neste artigo, tais como 
o estudo da geometria e o entendimento sobre os poliedros, além de nos 
aprofundarmos nos pressupostos da TIEM.

Logo, no que se refere ao estudo sobre os conceitos relacionados aos 
poliedros, fundamentamos esta pesquisa nas concepções de Barbosa 
(2009) e Dolce e Pompeo (2000). Em se tratando da TIEM, nos fundamenta-
mos em John Fossa (2014).
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2 Metodologia

Aplicamos neste trabalho o método qualitativo de pesquisa, e em decor-
rência do objetivo a ser alcançados identificamos que esta pesquisa se 
caracteriza como sendo do tipo exploratória, uma vez que as pesquisas 
exploratórias são aquelas habitualmente realizadas por pesquisadores 
sociais preocupados com a atuação prática. (GIL, 2008)

Concordamos que, do ponto de vista da sua natureza, este trabalho 
caracteriza-se por uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimen-
tos a partir de uma aplicação prática. (PRODANOV; FREITAS, 2013)

Quanto aos procedimentos de pesquisa, optamos pela utilização de ele-
mentos da pesquisa participante, pois esse tipo de pesquisa se desenvolve 
a partir da interação entre pesquisador e membros da situação investigada. 
(PRODANOV; FREITAS, 2013)

O trabalho teve como lócus uma escola pública situada no município de 
Sobral-Ce e como sujeitos, 12 (doze) alunos da 1.ª série do ensino médio, 
todos estudantes da referida escola. Sendo a pesquisa realizada no período 
de maio a junho de 2018.

O delineamento da pesquisa participante constituiu-se de três etapas, 
sendo que:

1. A primeira etapa caracterizou-se pela realização de um teste de 
sondagem de conhecimentos (pré-teste), para a identificação dos 
conhecimentos prévios dos estudantes.

2. A segunda etapa configurou-se com a realização de uma sessão 
didática com carga horária de 4 horas aulas, na qual foram estu-
dados conceitos referentes aos poliedros através da construção e 
manipulação de sólidos geométricos por meio das suas respectivas 
planificações. Tal sessão didática pautou-se nos pressupostos da 
TIEM.

3. A terceira etapa consistiu na re-aplicação do teste de sondagem de 
conhecimentos após a realização da sessão didática, para identifica-
ção dos conceitos adquiridos pelos alunos.

Como instrumentos para a coleta de dados, utilizamos o diário de campo 
e os testes de sondagem de conhecimentos. Contando também com a 
observação participante como procedimento para colher as informações 
que foram analisadas nesta pesquisa. Pois como ressalta Becker (1999), 
neste tipo de observação o pesquisador participante coleta dados através 
da sua participação no grupo,
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Ele observa as pessoas que está estudando para ver as situa-
ções com que se depara normalmente e como se comporta 
diante delas. Entabula conversação com alguns ou com todos os 
participantes desta situação e decorrem as interpretações que 
eles têm sobre os acontecimentos que observou. (BECKER, 1999, 
p.84)

Com base nos dados coletados realizamos uma apreciação sistemati-
zada das informações de modo que possamos analisar a aprendizagem dos 
conceitos relacionados ao estudo dos poliedros de acordo com os desígnios 
da TIEM.

3 Referencial teórico

3.1 Alguns conceitos importantes a cerca do estudo dos poliedros

No trabalho com poliedros, é importante que tenhamos uma boa com-
preensão sobre alguns conceitos que estão envolvidos neste estudo, dentre 
estes conceitos destacamos o de figura geométrica plana e espacial, uma 
vez que o estudo proposto neste trabalho se dá pela capacidade de construir 
um poliedro a partir de sua planificação bem como do processo inverso que 
é o de tornar as faces de um poliedro uma estrutura plana.

Sobre figura geométrica plana, entendemos tratar de representações 
bidimensionais construídas por segmentos retilíneos ou curvos. Os polí-
gonos são figuras geométricas planas, simples e cujo contorno é fechado 
e formado por segmentos retilíneos, que são seus lados. Eles são classi-
ficados de acordo com o número de lados ou ângulos que possuem e são 
ditos regulares quando todos seus lados e ângulos são possuem a mesma 
medida. (BARBOSA, 2009)

Para entendermos melhor sobre as figuras geométricas espaciais, 
precisamos compreender o significado de espaço como sendo um lugar 
onde encontramos as figuras com mais de duas dimensões. Logo pode-
mos imaginar o espaço como sendo a projeção de três dimensões (altura, 
comprimento e largura), diferente da figura plana que contem apenas duas 
dimensões (comprimento e largura). Percebemos a existência de formas 
geométricas espaciais todos os dias ao olharmos para os objetos que nos 
cercam. (DOLCE; POMPEO, 2000)
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Neste contexto, os poliedros são figuras espaciais, pois possuem três 
dimensões. Dolce e Pompeo (2000) definem uma superfície poliédrica como 
sendo,

[...] a reunião de um número finito de polígonos planos e convexos 
(ou regiões poligonais convexas), tais que: a) dois polígonos não 
estão num mesmo plano; b) cada lado do polígono não está em 
mais que dois polígonos; c) o plano de cada polígono deixa os 
demais polígonos num mesmo semi-espaço. (DOLCE; POMPEO 
2000, p. 124)

Partindo deste conceito podemos perceber que um poliedro possui faces, 
que são os polígonos, e arestas que são formadas pelos lados dos polígo-
nos, e vértices que são constituídos pelos vértices dos polígonos. No caso 
do cubo, por exemplo, temos seis faces formadas por seis quadrados, doze 
arestas constituídas pala sobreposição dos lados de dois quadrados e oito 
vértices formados pela sobreposição dos vértices de três quadrados.

No estudo com os poliedros, a identificação das propriedades comuns e 
diferentes entre figuras bidimensionais e tridimensionais, e as suas relações 
por meio das planificações se constitui um conhecimento de fundamental 
importância. Pois compreendemos uma planificação como sendo o pro-
cesso de transformação de um corpo da sua forma espacial para a plana, 
logo percebemos que este conhecimento envolve conceitos que se relacio-
nam com ambas as geometrias (espacial e plana). Daí a sua relevância e 
necessidade de ser estudada nas aulas de matemática.

Encontramos na TIEM uma possibilidade didática para o ensino e a 
aprendizagem dos conceitos relacionados ao estudo dos poliedros, prin-
cipalmente com a construção e manipulação de sólidos geométricos por 
meio das suas respectivas planificações.

3.2 A Teoria Intuicionista na Educação Matemática - TIEM

Quando imaginamos uma aula de matemática na educação básica, de 
um modo geral, o que nos vem à mente é aquele formato tradicional de aula 
em que o docente encontra-se resolvendo “mecanicamente” problemas, na 
maioria dos casos bem complicados, enquanto os alunos copiam a solução 
sem muita compreensão sobre o assunto que esta sendo abordando, e se 
mostrando claramente desinteressados pela aula.
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Neste modelo de ensino, muito conhecido como tradicional e expositivo, 
o professor a figura central, detentora e transmissora do conhecimento, 
enquanto os alunos assumem uma postura passiva e receptora. Freire 
(2016) crítica esta proposta de ensino e a define por “educação bancaria”, 
fazendo uma analogia à situação em que professor apenas deposita no 
aluno os conhecimentos.

Fossa (2014) rotula este modelo de instrução de “ensino direto”, desta-
cando que nele a atividade predominante em sala de aula é a do professor, 
que supostamente proporciona informações ou explicações para os alunos. 
Ele aponta que “um dos antídotos mais importantes ao modelo de ensino 
direto é o construtivismo” (FOSSA, 2014, p. 14).

Para Fossa (2014), diferente do modelo de “ensino direto”, no modelo 
construtivista, o ambiente da sala de aula está centralizado no aluno e foca-
liza-se na interação não apenas com o meio, mais também aluno-aluno, e 
aluno-professor, e como consequência disso, na redução do papel do pro-
fessor como uma figura autoritária.

Ainda na busca por estabelecer uma distinção entre estes modelos de 
ensino, Fossa (2014) enfatiza que

[...] a diferença mais gritante entre a aula na qual se emprega o 
ensino direto, e a aula usando técnica construtivista, é que nesta 
última, a verdadeira matemática é, realmente, aprendida e é 
aprendida por aqueles que são os mais importantes: os alunos. 
(FOSSA, 2014, p. 15)

Um dos princípios do construtivismo é que ele delineia a função do 
professor como aquele que estabelece o ambiente matemático. Assim, a 
construção do conhecimento matemático envolve as necessidades mate-
riais com as quais o aluno pode trabalhar para fazer as suas construções. 
(FOSSA, 2014)

No entanto, embora no construtivismo, as utilizações de materiais se 
configurem aspecto importante na construção do saber, é importante res-
saltarmos que ao usarmos objetos reais, necessitamos considerar os seus 
aspectos abstratos, presentes em suas características, principalmente 
geométricas.

Nesta perspectiva a TIEM surge como uma versão primária do constru-
tivismo, uma vez que as intuições matemáticas se encontram presentes 
mesmo na interação com matérias.
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Para Fossa (2014) o conceito de intuição, esta relacionando a uma ação 
não-empírica, em que determinado conceito matemático é um conheci-
mento ganho pela razão através de uma construção cognitiva. Logo, em 
matemática, para a construção de um conceito, precisamos consequente-
mente, de uma intuição oriunda de uma abstração reflexiva. Naturalmente, 
isto significa que a abstração é executada pela construção de uma repre-
sentação universal de intuições puras.

O autor complementa sua ideia afirmando que:

Desse modo o professor construtivista estará mais interessado 
no desenvolvimento de conceitos matemáticos através da abs-
tração reflexiva, baseada nas próprias experiências do aluno com 
as atividades desenvolvidas na sala de aula, em lugar do desen-
volvimento de métodos formais de demonstração matemática. 
Estes, naturalmente, têm o seu lugar, mas esse lugar é, decidi-
damente, após o desenvolvimento de intuições matemáticas 
adequadas. (FOSSA, 2014, p. 31)

Embora, historicamente, o intuicionismo tenha permanecido mais como 
uma teoria sobre a matemática, Fossa (2014) traz uma grande contribui-
ção ao aproximá-la da Educação Matemática, não deixando de considerá-la 
como uma forma primária de construtivismo.

Numa perspectiva de aprendizagem, sabemos que cada criança chega 
a ideias matemáticas através de caminhos diferentes, e que está sob a res-
ponsabilidade do docente permitir que o aluno desenvolva o seu próprio 
pensamento matemático, sem sofrer as imposições do pensamento do pro-
fessor. (FOSSA, 2014)

Portanto, os métodos de instrução que são centrados no professor, bem 
como aqueles que denominamos de ensino tradicional, ou como define 
Fossa (2014) “ensino direto”, que em geral dependem da exposição dos 
conteúdos por meio da oralidade, e em menor escala da língua escrita, para 
transmitir o conhecimento matemático do professor para o aluno, não terão 
lugar numa aula intuicionista.

Fossa (2014) entende que para a construção de um conceito, precisa-
mos consequentemente de uma intuição, que pode se dá a partir de ações 
empíricas ou não. Ou seja, a formação de conceitos pela abstração na mate-
mática consiste numa abstração que é construída a partir de intuições puras.
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O autor aponta alguns preceitos da TIEM para que tenhamos um ensino 
construtivista, voltado para o desenvolvimento de intuições a partir de abs-
trações reflexivas, sendo eles:

1.  O aluno deve construir seus próprios conceitos matemáticos 
ativamente;

2. As apresentações axiomáticas/linguísticas devem ser substituídas 
por atividades que auxiliem o aluno a intuir os elementos matemáticos;

3. Exibição e exemplificação precedem a descrição.
4. O aluno deve ser induzido a abstrair para níveis sempre mais gerais.
5. Deve-se afastar o aluno de manipulativos logo que possível.
6. O professor deve também ser um pesquisador.
7. A aula deve ser centralizada no aluno.
8. O professor deve usar materiais manipulativos com intencionalidade.
9. O professor deve atuar como um provocador de ideias.
Na sessão didática desenvolvida nesta pesquisa consideramos os 

pressupostos da TIEM uma vez que entendemos que o conhecimento mate-
mático deve ser desenvolvido no aluno de forma reflexiva e autônoma.

4 Resultados e discussão

A sessão didática começou com a aplicação do teste de sondagem de 
conhecimentos (pré-teste), e logo após iniciamos as atividades práticas de 
construção e manipulação de poliedros a partir das suas planificações.

Considerando os preceitos da TIEM, partimos do pressuposto de que 
a exemplificação deve preceder a descrição, ou seja, a prática deve ante-
ceder a explicitação do conceito, uma vez que o desenvolvimento prático 
proporcionará ao aluno à melhor compreensão dos conceitos que serão 
desenvolvidos com a atividade. Em consonância com este pensamento, 
todas as atividades desta sessão didática voltaram-se inicialmente para a 
construção dos poliedros sendo posteriormente apresentados as definições 
e conceitos envolvidos neste processo.

Percebemos com está proposta metodológica que esta sessão didática 
se distanciou de uma aula tradicional em que se aplica o “ensino direto” ado-
tando assim elementos do construtivismo, e em especial, configurando-se 
como uma aula intuicionista em que o aluno assume uma postura mais ativa 
em seu processo de aprendizagem. A cerca da aprendizagem matemática 
ocasionada neste tipo de aula Fossa (2014, p. 81) enfatiza que “[...] os objetos 
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matemáticos são produtos da criatividade da mente de cada indivíduo, o 
professor que adote o intuicionismo promoverá o processo construtivo em 
cada um dos seus alunos.”

Para uma melhor análise dos resultados colhidos pelos testes de sonda-
gem de conhecimentos (pré-teste e pós-teste) foram adotados os seguintes 
critérios na sua correção: Correta, para as questões em que o aluno apre-
sentou uma resposta satisfatória; Parcialmente correta, para as questões 
que não estiverem plenamente corretas ou se apresentarem incompletas; e 
Errada, para as questões incorretas.

No gráfico 1 podemos visualizar uma comparação entre os resultados do 
teste de sondagem dos conhecimentos, antes e depois da sessão didática.

Gráfico 1: Desempenho dos alunos no teste de sondagem de conhecimentos aplicado 
antes e depois da sessão didática

Fonte: Pesquisa direta

O teste de sondagem de conhecimentos contou com quatro questões 
abertas abordando conhecimentos relacionados ao estudo dos poliedros, 
na qual: a primeira questão trata sobre a diferença entre uma figura plana 
e espacial por meio de suas características; a segunda sobre o conceito de 
poliedro; a terceira a cerca da identificação dos elementos de um poliedro 
(numero de faces, vértices e arestas); e a quarta versa sobre o reconheci-
mento da planificação de um poliedro.

Percebemos através da comparação dos gráficos que depois da sessão 
didática foi identificado uma maior aprendizagem dos conceitos relaciona-
dos ao estudo dos poliedros, como por exemplo, a melhor identificação dos 
elementos de um poliedro, fato que foi percebido devido ao elevado número 
de acerto da questão 4 do pós-teste, como também nas observações ao 
longo da sessão didática.



1252
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Uma análise mais atenta nos faz perceber que alguns alunos já apre-
sentavam conhecimentos prévios sobre este assunto, pois já no pré-teste 
identificamos acertos em todas as questões. Na questão 1, por exemplo, 5 
alunos já demonstravam saber deste assunto, no entanto outros 5 alunos 
não conseguiram acertar a questão. No entanto, em todas as questões do 
pré-teste percebemos, pela quantidade de erros que muitos alunos apresen-
tavam dificuldades neste conhecimento.

Após a sessão didática, ainda identificamos alunos com dificuldades 
no assunto estudado, porém em um número bem mais reduzido, conforme 
podemos observar no número de erros obtidos no pós-teste. Também é 
perceptível o aumento na quantidade de alunos que acertaram as questões, 
o que demonstra uma melhora em seu aprendizado.

Foi possível perceber que a construção de poliedros a partir de suas pla-
nificações, possibilitou aos alunos uma maior compreensão dos conceitos 
estudados durante a sessão didática, uma vez que à medida que as defini-
ções eram apresentadas aos alunos, estes por terem realizando uma ação 
prática a compreendiam com mais facilidade, pois associavam facilmente 
o objeto construído ao saber estudado, ou seja ao objeto matemático a ser 
apreendido. Isto vai ao encontro dos desígnios da TIEM, pois como elucida 
Fossa (2014).

O aluno deve ser capaz de exibir a si mesmo, através de seu 
próprio pensamento concreto, exatamente como o novo objeto 
deve ser construído a partir dos componentes previamente cons-
truídos. Uma vez que isso for feito, estarão garantidos tanto a 
existência do novo objeto matemático quanto a compreensão 
conceitual dele por parte do aluno. Desse modo, podemos então 
raciocinar sobre este objeto e relacioná-lo a outro objeto mate-
mático. (FOSSA, 2014, p. 86)

Sabemos que a matemática requer certas intuições puras e sobre isso 
Fossa (2014, p. ressalta que “[..] o uso de materiais manipulativos pode ser 
uma maneira eficiente para atingir este objetivo.” No entanto assim como foi 
realizado nesta sessão didática devemos afastar o aluno de manipulativos 
logo que possível, ou seja, os objetos concretos devem ser utilizados como 
meio facilitador para o campo das abstrações reflexivas, sendo que, tão logo 
este estágio seja alcançado os objetos tornam-se desnecessários. Portanto 
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é atribuição do professor intuicionista “[...] encorajar uma independência 
sempre maior de exemplos concretos e insistir na exibição (construção) 
clara de objetos matemáticos.” (FOSSA, 2014, p. 94)

Esta prática foi realizada na sessão didática desta pesquisa quando os 
objetos manipuláveis deixaram de utilizados à medida que a compreensão 
dos conceitos era consolidada, favorecendo assim a construção efetiva de 
uma saber matemático pelo próprio aluno.

5 Considerações finais

Com este estudo, foi possível perceber que a realização de uma sessão 
didática pauta nos preceitos da TIEM, em que as atividades práticas prece-
dem a apresentação de definições e conceitos contribuíram para uma melhor 
aprendizagem dos conhecimentos relacionados ao estudo dos poliedros, 
principalmente no que se refere ao desenvolvimento de saberes associados 
as figuras planas e espaciais, as características e propriedades destes sóli-
dos geométricos, ao reconhecimento de seus elementos e a capacidade de 
associá-los as suas respectivas planificações.

É importante ressaltar que numa perspectiva de aula intuicionista o pro-
fessor não pode mais ser considerado uma autoridade cognitiva, que está 
na classe para transmitir a verdade objetiva ao aluno, ele deve assumir uma 
postura de provocador e facilitador da própria atividade construtiva do aluno. 
(FOSSA, 2014)

Assim, cabe ao docente ajudar os alunos a aperfeiçoarem suas habilida-
des matemáticas, levando-os sempre que possível a abstrair reflexivamente 
a partir do uso de manipulativos, contudo, tão logo o pensamento intui-
tivo dos estudantes esteja consolidado, esses materiais depois devem ser 
abandonados.

À medida que o estudante tem a possibilidade de visualizar conceitos 
e propriedades relativos à geometria plana e espacial abordada em sala 
de aula, o processo de aprendizagem torna-se dinâmico e investigativo. 
A abordagem deste conhecimento precisa contemplar o uso de recursos 
diversificados, bem como abordagens variadas, como uma forma de privile-
giar diferentes ritmos e estilos de aprendizagem.

Ensinar geometria é uma tarefa que exige competência, criatividade e 
dinamismo. Seu ensino deve levar o aluno a desenvolver hábitos de leitura 
do mundo, que o permita perceber, descrever e representar o espaço. Não 
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se deve, portanto, minimizar o ensino da geometria à memorização de defi-
nições e fórmulas, pois seu estudo deve necessariamente promover uma 
aprendizagem real e significativa, capaz de desenvolver nos estudantes 
suas habilidades e competências criativas.
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PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA SOBRE 
ACESSIBILIDADE NO IFCE: UM PASSO EM BUSCA DA 

INCLUSÃO EDUCACIONAL NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
E TECNOLÓGICA

Hellenvivian de Alcântara Barros1 | Kelma de Freitas Felipe2 
Patrícia Fernandes de Freitas3

Resumo: O presente artigo apresenta o resultado da pesquisa aplicada junto 
aos estudantes com deficiência no IFCE, com o objetivo de verificar suas 
necessidades específicas, as condições de acesso e permanência nesse 
âmbito educacional e a avaliação que fazem sobre acessibilidade comu-
nicacional, tecnológica, pedagógica, arquitetônica e atitudinal. Na parte 
metodológica, foi realizada revisão de literatura, a partir de autores como 
Goffman, Mantoan e Nascimento, e pesquisa empírica, por meio da apli-
cação de questionário com os estudantes mencionados. Ademais, foi feito 
um levantamento das principais legislações brasileiras que garantem a 
educação inclusiva como direito das pessoas com deficiência e o dever do 
Estado em promovê-la, constatando-se que a educação inclusiva é ampa-
rada em leis como: CF/1988, LDB/1996 e LBI/2015. Assim, amparadas pelas 
teorias, marcos regulatórios e análise dos dados emprícos obtidos com a 
pesquisa, constatamos que o IFCE apresenta em suas legislações os pre-
ceitos legais da educação inclusiva, mas ainda há um longo percurso a 
percorrer para efetivação da educação inclusiva, sendo necessário o melhor 
desenvolvimento de questões como: acompanhamento sistemático e pre-
sencial dos discentes com deficiência, realização de formações continuadas 
com os servidores, mudanças atitudinais e pedagógicas no processos de 
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2 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Ceará - UFC.  
 E-mail: kelma.felipe@ifce.edu.br;
3 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará-UFC.  
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ensino-aprendizagem, aquisição de tecnologias assistivas e contratação de 
profissionais especializados na temática da educação inclusiva.
Palavras-chave: Educação inclusiva. Acessibilidade. Educação profissional 
e tecnológica.
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1 Introdução

No Brasil, a escolarização das pessoas com deficiência teve início na 
época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 

Constant - IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado 
Instituto Nacional da Educação dos Surdos - INES, ambos localizados no Rio 
de Janeiro. No século seguinte, Helena Antipoff criou a Sociedade Pestalozzi, 
para o atendimento educacional especializado das pessoas com superdo-
tação. Ainda em 1954, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE (BRASIL, 2008).

Segundo o Decreto nº 3.298 de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e consolida as normas 
de proteção, considera-se portador de deficiência4 aquele que se enquadra 
nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência 
visual; deficiência mental e deficiência múltipla (BRASIL, 1999).

Já a Lei Brasileira de Inclusão - LBI nº 13.146 de 2015, traz o seguinte 
conceito para pessoa com deficiência: “ aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, por a qual 
em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas” (BRASIL, 2015).

Assim, considera-se Pessoa com Deficiência (PcD) aquela que apresenta 
impedimentos de longo prazo que serão evidenciados frente às barreiras 
existentes na sociedade. Tais barreiras impedem ou dificultam a plena par-
ticipação desses indivíduos no desempenho de atividades.

Referente ao direito à educação às PcD, a Constituição Federal do Brasil 
já reservou alguns artigos para tratar sobre a educação na perspectiva inclu-
siva, passando aquelas a frequentarem as salas de aula regulares sendo 
o Estado obrigado a ofertar a essas pessoas o Atendimento Educacional 
Especializado-AEE, preferencialmente, na rede regular de ensino (BRASIL, 
1988).

Para Mantoan (2003) a educação inclusiva acontece à medida em que 
todos os alunos, sem exceção, dividem o mesmo espaço da sala de aula, 
diferenciando-se do período segregacional, no qual as PcD estudavam em 

4 Este termo não é mais utilizado, foi substituído por pessoa com deficiência. Contudo o termo por-
tador de deficiência foi utilizado aqui apenas para respeitar a escrita original do documento.
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escolas separadas, e o período integracional, no qual estes estudantes foram 
incluídos nas escolas regular, mas as instituições permaneceram sem pro-
mover as mudanças necessárias.

Para contemplar a inclusão educacional das PcD, a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação LDB de nº 9.394 de 1996 destacou que a educação espe-
cial é uma modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, 
na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais. E que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, 
na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação 
especial (BRASIL, 1996). Além disso, a referida lei também destaca em 
seu artigo 59 que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organiza-
ção específicos, para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atin-
gir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 
virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 
tempo o programa escolar para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores 
do ensino regular capacitados para a integração desses educan-
dos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva inte-
gração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade supe-
rior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino 
regular. (BRASIL, 1996).

Outro marco importante neste rol legislativo foi à criação, pela Secretaria 
de Educação Especial em 2008, da Política Nacional da Educação Especial 
na perspectiva da Educação Inclusiva, a qual enfatizava a obrigação das 
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instituições de ensino incluir a todos os estudantes sem discriminação no 
sistema regular de ensino (BRASIL, 2008).

Estas e outras legislações, sem dúvidas, são importantes para a efetiva-
ção da educação na perspectiva inclusiva, uma vez que delega a sociedade, 
a família e, principalmente, ao Estado brasileiro a responsabilidade de criar 
estratégias para construir uma sociedade sem barreiras.

O Estado brasileiro desempenha um papel relevante na promoção de 
uma sociedade inclusiva, principalmente quando vemos os dados do último 
censo do IBGE de 2010 no qual se apresenta que dos 190.755.799 habitantes 
brasileiros, 45.606.048 (23,9% da população) têm algum tipo de deficiência, 
sendo: 18,60% Visual, 7% Motora, 5,10% Auditiva (BRASIL, 2010).

Na perspectiva de contribuir com a educação das PcD, o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE traçou como meta a cons-
trução da política de acessibilidade do IFCE e para isso criou a Comissão 
Técnica para Política de Acessibilidade. Dentre as ações desenvolvidas por 
esta comissão está a realização de pesquisa juntos aos discentes com defi-
ciência com matrícula ativa no IFCE com o objetivo geral de verificar suas 
necessidades específicas, as condições de acesso e permanência nesse 
âmbito educacional e a avaliação que fazem sobre acessibilidade comunica-
cional e tecnológica, acessibilidade pedagógica, acessibilidade arquitetônica 
e acessibilidade atitudinal.

Esta pesquisa visou discutir sobre os aspectos necessários a efetivação 
da educação inclusiva para os PcD e promoção da acessibilidade educacio-
nal, fatores indispensável para a aprendizagem efetiva desses estudantes e, 
consequentemente, alcance da qualificação profissional, principal objetivo 
da educação profissional e tecnológica na busca de formar

profissionais que atendam as exigências requeridas no mundo do traba-
lho, desenvolvimento de suas habilidades e competências.

2 Metodologia

Segundo Gil (2008), a pesquisa é definida como o procedimento racional 
e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 
que são propostos, sendo requerida quando não se dispõe de informação 
suficiente para responder ao problema. E, para fazer pesquisa, é preciso 
lançar mão de recursos disponíveis, assim como a utilização cuidadosa de 
métodos, técnicas e outros procedimentos científicos.
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Para esta investigação, utilizou-se de uma abordagem qualitativa, na 
qual tem-se uma maior possibilidade de aproximação entre o pesquisador 
e os sujeitos pesquisados. Conforme Minayo (1999), neste tipo de aborda-
gem, pode-se ir além do que é visível, apreender os significados, os motivos, 
as aspirações, as crenças, os valores e atitudes desses indivíduos.

O levantamento bibliográfica sobre educação inclusiva, acessibilidade, 
Educação profissional e tecnológica, entre outros, também foi um técnica 
fundamental para aprofudamento das discussões. E, para coleta de dados 
foi aplicado um questionário junto aos estudantes com deficiência do IFCE.

Desta forma, a pesquisa foi subdividida em 4 etapas, sendo estas:
1ª etapa - Membros da Comissão Técnica de Acessibilidade do IFCE 

enviaram aos/às coordenadores de Napnes a lista de estudantes 
com deficiência (Q’ acadêmico 5- semestre 2017.1 do IFCE);

2ª etapa – Profissionais dos Núcleos de Acessibilidade as Pessoas com 
Necessidades Específicas – Napnes identificaram os discentes e 
aplicaram questionário, o qual trazia questões relativas a: situação 
sociofamiliar, acessibilidade comunicacional e tecnológica, acessi-
bilidade pedagógica, acessibilidade arquitetônica e acessibilidade 
atitudinal. 

3ª etapa - Comissão analisou os dados recebidos dos Napnes;
4ª etapa – Coordenadoria de Acessibilidade e Diversidade étnico-racial 

( na qual estão inseridas as autoras deste artigo) elaborou relatório 
de pesquisa, analisando os dados à luz das discussões sobre educa-
ção profissional, educação inclusiva e acessibilidade, como podemos 
observar nos itens que se seguem.

Sistema de Matrícula nos cursos de ensino regular do IFCE, gerenciado 
pela Pró-reitoria de Ensino por meio da Empresa Qualidata.

3 Referencial teórico

A EPT, de acordo com a LDB de 1996, é uma modalidade de ensino a ser 
desenvolvida na educação básica e superior. Na educação básica, a referida 
modalidade pode ser ofertada inclusive sem a exigência de escolaridade, 
quando o objetivo for formação inicial e continuada de trabalhadores. No 
âmbito do ensino médio, a EPT pode ocorrer de forma integrada para os 
estudantes que terminaram o ensino fundamental e ao subsequente para 
os concludentes do ensino médio. Na educação superior, ela contempla os 
cursos de graduação e pós graduação (BRASIL, 1996).
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Ao realizar uma leitura histórica da educação profissional, verifica-se 
que esta já acontecia desde o período colonial com os Jesuítas, na oferta 
de ofícios para os indígenas e negros, porém, este tipo de educação inicia 
em caráter assistencialista para os desvalidos da sorte, quando em 1840, o 
governo criou a casa dos educandos artífices, com a finalidade de ensinar 
um ofício aos meninos órfãos com idade a partir de 7 anos, entre eles crian-
ças com deficiências física, auditiva, visual e mental, desde que a deficiência 
não fosse impeditiva para o desenvolvimento dos ofícios.

Dentre as instituições de educação profissional construídas com esta 
finalidade, podemos citar, o Instituto dos meninos cegos (1854), seguido do 
Instituto dos meninos surdos (1857), com ensino de profissões de cunho 
manuais para a promoção das subsistências desses sujeitos (CARLOU, S/D).

Enquanto processo de formação, a EPT tem caráter de uma ação con-
tinuada, que se prolonga durante toda a vida do trabalhador cidadão. E, no 
caso específico da educação de pessoas com deficiência, tem como objetivo 
favorecer a inclusão no mercado de trabalho, levando o sujeito à capacitação 
profissional e à compreensão das relações sociais (NASCIMENTO, 2009).

No entanto, para atender as especificidades das PcD, a EPT precisa man-
ter relação direta com a educação inclusiva. Conforme pode ser constatado 
nas Diretrizes Curriculares para Educação Especial na Educação Básica de 
2001, a EPT é um direito das pessoas com necessidades educacionais espe-
ciais (incluindo as pessoas com deficiência), por ser ela a principal forma de 
integração produtiva e cidadã na vida em sociedade de todos os sujeitos ao 
prepará-los para o mundo do trabalho (BRASIL, 2001).

Em resumo, a EPT para as pessoas com deficiência deve desenvolver-se, 
mediante a interface inclusiva, na oferta de cursos e programas com ampla 
acessibilidade formativa, construindo coletivamente consenso político 
pedagógico entre redes de apoio à sustentabilidade para à inclusão desses 
sujeitos (VIÉGAS; CARNEIRO, 2003).

Também, segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, em seu artigo 27, ao tratar sobre trabalho e emprego, destaca 
que os Estados membros da referida convenção devem possibilitar às pes-
soas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e 
profissional e a serviços de colocação no trabalho e de treinamento profis-
sional e continuada (BRASIL, 2012).

Contudo, para Nascimento (2009), mesmo com garantias previstas nas 
legislações federais, estaduais e municipais, a EPT ainda está distante dos 
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aspectos inclusivos. Pois, ainda são inúmeras as dificuldades dessa popu-
lação acessar cursos que atendam às exigências do mercado de trabalho.

As barreiras comunicacionais, arquitetônica, atitudinais, pedagógi-
cas, são predominantes nas instituições de ensino, contribuem para o não 
acesso, entre outros casos, para a evasão ou mesmo a falta de aprendi-
zagem dos sujeitos com deficiência. Diante de tantas dificuldades, estes 
sujeitos acabam por ocupar vagas de trabalho que exigem pouca escolari-
dade e qualificação profissional, geralmente no desempenho de atividades 
vinculadas a tarefas sem relevância social e intelectual, sem vínculo com as 
áreas do conhecimento científico.

4 Resultados e discussão

Na pesquisa realizada no semestre de 2018.1, verificou-se que o IFCE tem 
um total de 109 discentes matriculados com deficiência, sendo estes núme-
ros diferente dos dados do Q’acadêmico (no qual 580 discentes informou 
ter alguma deficiência) tendo em vista que muitos discentes preenchem os 
dados no sistema de forma errônea, gerando dados incorretos ou inconsis-
tentes. Tal situação justifica a importância de um levantamento sistemático 
e presencial. Segue o gráfico apresentando os números de discentes com 
deficiência, referente ao semestre em questão:

Gráfico 1 - campus e total de pessoas com deficiência no IFCE -2018

Fonte: elaboração própria, 2019.
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Destes 109 discentes com deficiência, referente a modalidade de cursos, 
conferimos a seguinte situação: 65 discentes estão matriculados em cursos 
de graduação e 44 em cursos técnicos.

Referente aos tipos de deficiências dos discentes identificados nesta 
pesquisa obtivemos os seguintes dados, conforme gráfico a seguir:

Gráfico 2 – Tipo de deficiência dos estudantes matriculados no IFCE em 2018.

Fonte: Fonte: elaboração própria, 2019.

Para além dos dados de identificação dos discentes com deficiência foi 
aplicado um questionário, junto à 85 discentes, após aceite destes, com o 
intuito de aprofundar informações, gerando os dados a seguir.

A maior incidência de estudantes com deficiência nos campi está na faixa 
etária de 19 a 24 anos (57.7%), ou seja, a maior parte são jovens, público a 
quem a educação profissional e

tecnológica tem ênfase no seu atendimento. Importante compreender as 
juventudes em suas múltiplas dimensões e em sua pluralidade. Percebê-las 
como grupo de sujeitos em aspectos para além de sua faixa etária, den-
tro de condições sociais, históricas e culturais diferenciadas, como afirma 
Azevedo, Silva & Medeiros (2015).

Referente a situação econômica, dos 85 entrevistados, 42 discentes 
apresentam faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos em sua família (49.4%), 
sendo, portanto, considerados integrantes de famílias em situação de vul-
nerabilidade social.

Referente ao deslocamento, 43,5% dos discentes respondentes afir-
maram que tem um deslocamento favorável de sua casa até o IFCE, fator 
importantíssimo em relação à acessibilidade em seu município, sendo este 
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um ponto a ser articulado junto aos órgãos públicos municipais para que 
seja realmente garantida a acessibilidade.

Quando questionados sobre os serviços de proteção social que eles 
têm acesso, a saúde ficou em maior incidência, com 91,3%; depois veio a 
educação, com 78,3%, e, em seguida, a assistência social, com 27,5%. Tal 
informação vem demonstrar o quanto ainda precisamos avançar na garan-
tia de espaços inclusivos, no desenvolvimento de políticas públicas que 
efetivamente garantam a inclusão das pessoas com deficiência.

Para finalizar este eixo de questões, foi perguntado se os entrevistados 
sofrem alguma discriminação devido a sua necessidade específica e os 
resultados foram os seguintes: 44,7% informou que raramente sofrem dis-
criminação e 31,8% disse nunca ter sido discriminado. Tais respostas podem 
ser uma demonstração dos avanços quanto ao aspecto da acessibilidade 
atitudinal, importante passo rumo a conquista da inclusão. No entanto, 
como 11,8% e 7,1% dos entrevistados disseram que, respectivamente, fre-
quentemente e sempre, sofrem discriminação pela sua condição, reforça-se 
a necessidade do IFCE trabalhar de forma sistemática com ações teóricas 
e práticas em temas como respeito, valorização e aceitação das diferenças.

De acordo do Goffman (2004: p.06), a criação de estigmas (atributos 
depreciativos) a pessoas com deficiências faz como que “deixamos de con-
siderá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 
diminuída [...] constitui uma discrepância específica entre a identidade social 
virtual e a identidade social real”.

No que se refere a Acessibilidade Comunicacional e Tecnológica veri-
ficamos que os aspectos mais dificultadores para a garantia de uma 
acessibilidade comunicacional é em relação a disponibilização de profis-
sionais tradutor/intérpretes de libras. Vimos que 14,1% dos entrevistados 
afirmaram necessitar deste profissional. Outro profissional importante para 
viabilizar a acessibilidade comunicacional é o Ledor, 8,2% dos pesquisados 
apontaram como necessária a presença desse profissional nos campi. Sobre 
a presença desse profissional no IFCE, ainda não temos nenhum atuando 
para dar suporte aos estudantes cegos.

Quando questionados se o IFCE atende suas necessidades específicas, 
20% declararam nunca ter sido atendido, o que destaca novamente a impor-
tância da criação de estratégias que venham possibilitar a contratação de 
profissionais especializados na temática da educação inclusiva e a necessi-
dade de formação continuada para servidores, principalmente dos docentes 
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e integrantes dos Napnes para entender e atender as especificidades de 
cada educando.

Outra questão destacada durante a pesquisa, foi a necessidade de aqui-
sição de recursos que auxiliem nesse processo de comunicação acessível, 
dentre eles: aplicativos, sofware, leitor, teclado e mouse alternativos, lupas, 
dicionário em libras, além de material didático acessível como apostilas digi-
tais acessíveis, vídeo aulas em libras e material impresso em braille. Todos 
são recursos que para serem adquiridos necessitam de destinação orça-
mentária, questão sempre pontuada nos diálogos com a gestão.

Quanto a Acessibilidade Pedagógica, 65,9% dos pesquisados afirmaram 
que estão sempre ou frequentemente satisfeitos quanto a flexibilização e 
adaptação de material feita pelos docentes. Os dados são até animadores, 
embora integrantes de Napnes e até estudantes já tenham feito reclama-
ções junto a Coordenadoria de Acessibilidade e Diversidade étnico-racial/
PROEXT e até ouvidoria por não ter as adaptações favoráveis a sua inclusão 
educacional.

Quanto aos aspectos metodológicos, 62,3% dos respondentes afirma-
ram está sempre ou frequentemente satisfeitos com a metodologia utilizada 
pelos docentes.

Nessa pesquisa os entrevistados afirmaram que a metodologia de ensino 
é um dos aspectos mais importantes para o atendimento de suas necessi-
dades (47,1%); em segundo lugar citou-se a adaptação de material didático 
pedagógico e o atendimento profissional (40%), e, em terceiro lugar avalia-
ções de aprendizagem (32,9%).

Referente às avaliações de aprendizagem, 48,3% afirmaram que sempre 
ou frequentemente têm avaliações que consideram sua necessidade espe-
cífica. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, para alcançar a permanência 
dos alunos com deficiência faz-se necessário considerar suas singularida-
des, isto é, suas necessidades específicas para elaborações de adaptações 
necessárias. Desta forma, as avaliações de aprendizagem precisam ser 
melhor observadas e trabalhadas, considerando o índice de satisfação infe-
rior a 50%.

Sobre acessibilidade no momento do ingresso foi perguntado aos edu-
candos sobre o processo de seleção e 65,9% disseram estarem sempre 
satisfeitos, 18,8% frequentemente satisfeitos. E, somente 4,7% raramente 
estão satisfeitos. Sobre o acesso aos editais disponíveis no site do IFCE 
o resultado foi de que 50,6% está sempre satisfeito, 20% frequentemente 
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satisfeitos e 8,2% nunca estão satisfeitos. Um ponto importante foi a suges-
tão dos estudantes sobre a necessidade desses editais estarem disponíveis 
em janela de Libras.

Em relação a acessibilidade atitudinal, os discentes apresentaram os 
seguintes dados referentes ao atendimento de determinados setores do 
IFCE:

Quadro 1 – Satisfação dos discentes com deficiência em relação ao atendimento junto a 
setores dos campi

Satisfação dos discentes com deficiência 
em relação ao Atendimento Sempre Frequentemente Às

vezes Raramente Não teve
contato

Direção Geral 54,1% 16,5% 11,8% 8,2% 9,5%

Direção de Ensino 57,6% 14,1% 12,9% 8,2% 7,2%

Coordenação de Curso 69,4% 20% 7,1% 2,4% 1,2%

Coordenação Técnico Pedagógica 57,6% 28,2% 4,7% 3,5% 6,0%

Equipe de Assistência Estudantil 54,1% 28,3% 8,2% 3,5% 6,0%

Coordenadoria de Controle acadêmico 53,3% 25,9% 11,8% 5,9% 1,2%

Equipe da Biblioteca 70,6% 17,6% 9,4% 1,2% 1,2%

Corpo de docentes 54,1% 29,4% 14,1% 1,2% 1,2%

Equipe do NAPNE 36,5% 17,6% 9,4% 7,1% 16,7%

Equipe do Restaurante/refeitório 44,7% 21,2% 7,1% 3,5% 22,5%

Profissionais da vigilância 63,5% 24,7% 3,5% 5,9% 2,4%

Profissionais da recepção 62,4% 24,7% 8,2% 1,2% 3,6%

Fonte: elaboração própria, 2019

Alguns dados apresentados na pesquisa demonstram a efetividade a 
educação inclusiva no IFCE, porém, a realidade constatada pelos integrantes 
do Napne nos campi é bem diferente, o que nos faz deduzir que estes dis-
centes tenham vivenciado uma educação básica, que atendia os aspectos 
de integração, e dessa forma, qualquer mudança positiva no IFCE são por 
eles valorizadas/percebidas, conformando-se com o mínimo oferecido.

5 Considerações finais

A partir do levantamento bibliográfico e das análises das respostas dos 
estudantes com deficiência ao questionário aplicado, conclui-se que a edu-
cação inclusiva, somente no final do século XX, começou a ganhar destaque 
e visibilidade na sociedade através da implementação de marcos legais que 
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garantiam o acesso desses sujeitos ao ensino regular, delegando as institui-
ções de ensino a promoção da acessibilidade.

Quanto a EPT, no que consiste a atender as especificidades desses sujei-
tos, é requerida dessa modalidade de ensino desenvolver-se com interface 
da educação inclusiva, ou seja, os cursos ofertados as PcDs devem partir 
de um projeto inclusivo, com o intuito de formar profissionais com deficiên-
cia para atuar em todas áreas profissionais e em todas as possibilidade do 
mundo do trabalho.

Na pesquisa realizada junto aos discentes constatamos que o sistema 
do Q’acadêmico ainda não representa uma fonte de dados segura conside-
rando que enquanto no Q’acadêmico tínhamos um total de 580 discentes 
com deficiência e em nossa pesquisa presencial registramos um total de 
109 estudantes. Tal informação, vem fortalecer a importância de um trabalho 
articulado com os setores de ensino para pensar melhorias no acompanha-
mento dos estudantes.

Destacamos, outrossim, a urgência da inclusão no quadro de servido-
res do IFCE, de profissionais especializados que venham a contribuir com 
o processo de acessibilidade, dentre deles, foi destacado com prioridade na 
pesquisa, o tradutor e intérprete de libras e o ledor, profissionais de grande 
relevância para o acesso e a permanência com êxito de estudantes com 
deficiência auditiva e visual que ingressam nos campi do IFCE. Também, 
salientamos, a importância de se refletir sobre a oferta de profissionais de 
apoio escolar, conforme estabelece o art.28º, inciso XVII da LBI.

A preocupação com o processo de formação de nossos servidores em 
relação a temática da inclusão, também foi algo de destaque considerando 
que 20% dos pesquisados declararam que o IFCE nunca atendeu suas 
necessidades, sendo importantíssimo atentar para questões como forma-
ção continuada dos servidores, contratação de profissionais especializados 
na temática de educação inclusiva, além de aquisição de tecnologias assis-
tivas que garantam essa inclusão.

Como resultado também desta pesquisa, segundo os entrevistados, a 
metodologia de ensino é um dos aspectos mais importantes para o aten-
dimento de suas necessidades (47,1%); em segundo lugar, citou-se a 
adaptação de material didático pedagógico e o atendimento profissional 
(40%), e, em terceiro lugar, avaliações de aprendizagem (32,9%), sendo, por 
conseguinte, válido despertar nos servidores, mas especificamente nos 
docentes, a necessidade da adaptações metodológicas de ensino para a 
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garantia da inclusão, ação que também precisa ser articulada junto a gestão 
de ensino do IFCE.

Não podemos concluir sem mencionar a importância de ações para 
mudanças de atitudes. Necessidade de formação continua para que pos-
samos ter servidores com ATITUDES diferenciadas na perspectiva da ética, 
da justiça e da equidade social, eliminando preconceitos e estigmas, propi-
ciando à sociedade uma instituição inclusiva que garanta à participação de 
seus estudantes no ensino, pesquisa e extensão.
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INCLUSÃO DIGITAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Lucinéia Contiero | Jadson Themístocles da Silva | Jessicléa Alves de Lima

Resumo: Esta discussão oportuniza oferecer, com base em literatura espe-
cializada, em diários sobre práticas de ensino, em entrevistas e em rodas de 
conversas com professores, impressões sobre a realidade que prevalece no 
ensino quanto ao uso de tecnologias digitais que favoreçam o ensino-apren-
dizagem durante o processo de formação. Reconhecemos a existência de 
lacunas e problemas e, por crer na possibilidade de superá-los, trazemos 
este artigo para discutir o assunto e apresentar algumas considerações 
fundamentais. Esperamos contribuir, assim, para uma reflexão proveitosa e 
para desenvolver novas leituras e entendimentos sobre a utilização de recur-
sos tecnológicos no ensino-aprendizagem e formação docente na ocasião 
deste Congresso. Buckngham (2007), Davies e Merchant (2009), Alvermann 
(2011), Richards (2008), Schneiderman (2003), entre outros pesquisadores 
fundamentais, permitem perceber que uma melhoria na qualidade da utili-
zação de ferramentas digitais em sala de aula e uma melhor qualificação 
tecnológica do profissional docente facilitariam uma positiva melhoria no 
ensino de modo a efetivar a necessária inclusão digital.
Palavras-chave: inclusão digital, formação docente; tecnologias digitais no 
ensino.
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Introdução

Tem importância crucial uma educação que favoreça a inclusão digital 
no contexto contemporâneo, vez que se tem constituído pauta das 
políticas públicas e objeto de ações de diferentes instituições. Em nível 

global, constata-se que o termo inclusão digital entra em cena na dinâmica 
social e política da implantação dos chamados Programas Sociedade da 
Informação, dos quais participam diversos países e, em especial, aqueles 
que compõem a União Europeia (UE). Diversos estudos sociais, políticos, 
culturais e econômicos sobre as transformações que têm ocorrido na socie-
dade contemporânea, em geral, têm enfatizado a difusão crescente das 
tecnologias da informação e comunicação em escala mundial.

O Brasil incorporou a nova pauta em sua agenda política de 2000, quando 
lançou o livro Sociedade da Informação no Brasil: livro verde (TAKAHASHI, T., 
Ministério da Ciência e Tecnologia, Brasília: 2000). E é justamente no âmbito 
dessa iniciativa que se identificaram as desigualdades quanto ao acesso 
de grandes contingentes populacionais às Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). Mundialmente, tais desigualdades vêm sendo denomi-
nadas genericamente como digital divide, gap digital, apartheid digital, ou 
exclusão digital, e têm justificado a criação de inúmeras políticas públicas 
que busquem sua minimização.

Considerando os possíveis riscos dessa nova realidade social excludente, 
diversos programas de governo, em vários países, têm sido implementados 
com base em políticas públicas compensatórias. Em geral, tais medi-
das propõem a universalização do acesso às tecnologias da informação e 
comunicação, sendo declaradas como ações de combate ao que se deno-
mina exclusão digital. Essas medidas, em termos gerais, são conhecidas 
como programas ou projetos de inclusão digital e vêm sendo implementa-
das tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, e do terceiro setor.

Inclusão digital vem sendo pauta de política obrigatória em quase todos 
os governos e tema de estudos em diversas áreas do conhecimento, além 
de motivação de intensos debates na comunidade acadêmica. Discute-se, 
sem consenso teórico, até que ponto treinar pessoas para o uso dos recur-
sos tecnológicos de comunicação digital é, de fato, inclusão digital; e se 
democratizar o acesso a tais tecnologias é incluir digitalmente.

Não se discute, no entanto, ser a inclusão digital de grande relevância 
enquanto fenômeno social e profissional, o que implica tornar-se essencial no 



1274
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

contexto educacional. Para minimizar ou combater a exclusão das pessoas 
de uma dinâmica social caracterizada pelo uso intensivo das tecnologias de 
base digital é necessário que as escolas ofereçam acesso ao conhecimento 
tecnológico como uma política educacional de base, ou, noutras palavras, 
um letramento digital.

Apesar de haver uma quantidade crescente de literatura especializada 
em letramentos digitais oferecendo novos significados para o letramento 
numa perspectiva educacional (BUCKNGHAM, 2007; DAVIES E MERCHANT, 
2009; ALVERMANN, 2011; RICHARDS, 2008; SCHNEIDERMAN, 2003), o tema 
continua merecendo esforços de pesquisadores. Entenda-se por letramento 
digital “certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova 
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferente do 
estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e 
escrita no papel” (SOARES: 2001, p. 51).

Com base numa teoria social do letramento e vendo a linguagem online 
como prática situada, ora abordamos como a compreensão das práticas 
de linguagem e letramento online pode informar práticas educacionais. A 
questão é particularmente relevante na área de ensino e aprendizagem de 
adolescentes, jovens e adultos que vêm sendo preparados para o exercício 
profissional. Queremos levar a perceber, com base em literatura especia-
lizada, em diários sobre práticas de ensino, em entrevistas e em rodas de 
conversas com professores sobre o uso de tecnologias digitais que favore-
çam o ensino-aprendizagem, que uma melhoria na qualidade da utilização 
de ferramentas digitais em sala de aula e uma melhor qualificação tecnoló-
gica do profissional docente facilitariam uma positiva melhoria no ensino de 
modo a efetivar a necessária inclusão digital.

A evolução tecnológica se caracteriza pela crescente velocidade e 
constante atualização das informações. A cada dia, inventores e cientis-
tas dedicam tempo à criação de objetos inovadores que facilitam a vida do 
ser humano ou simplesmente contribuem para o consumismo. A prolifera-
ção de dispositivos digitais na atual sociedade da informação, como MP3, 
celulares, câmeras fotográficas, palmtops, visual phones, dentre outros, 
oferecem maior mobilidade, personalização e conectividade aos usuários. 
Esse cenário está relacionado ao desenvolvimento das tecnologias da infor-
mação e comunicação que ganham incremento a partir do movimento de 
aproximação entre as diversas indústrias da eletrônica, informática, entrete-
nimento e comunicação, objetivando o aperfeiçoamento dessas tecnologias 
e o aumento das possibilidades de comunicação interpessoal.
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A presença massiva das tecnologias impactou todos os setores da 
sociedade, inclusive a educação. Algumas tecnologias como o computador, 
a internet, a televisão, o DVD, o data show já estão presentes na escola, 
evidenciando a necessidade de práticas pedagógicas que aproveitem as 
potencialidades desses recursos no processo de ensino e aprendizagem. 
À escola cabe aprender a lidar com a abrangência e a rapidez do acesso às 
informações e produção do conhecimento, reconhecendo-se como produ-
tora de novos saberes.

As mudanças no contexto escolar são necessárias, vez que a geração de 
alunos que o vivencia mudou. Atualmente, quando se observa uma criança 
com quatro ou cinco anos, nota-se habilidades que, anteriormente, uma 
criança da década de oitenta do século passado, nessa mesma faixa etária, 
não apresentava, como capacidade de ligar a televisão e o DVD sozinha, 
colocar filmes prediletos, escolher a cena que deseja ver, memorizar as falas 
de personagens com facilidade, ligar o computador e instalar os jogos que 
deseja brincar. É inegável que as crianças de hoje não têm medo de conhe-
cer e investigar os recursos que os eletroeletrônicos proporcionam. Elas 
buscam entender o que não sabem, gostam de experimentar e praticar des-
cobertas; noutras palavras, elas nascem espontaneamente familiarizadas 
com o uso da tecnologia e interagem facilmente com a linguagem digital. 
Daí porque é comum os professores que atuam na educação infantil e no 
ensino fundamental sentirem-se aflitos, pois suas práticas pedagógicas 
já não correspondem com a expectativa de seus alunos. Segundo Ruberti 
e Pontes (2001, p. 03), temos mudanças expressivas na educação atual, 
considerando os significativos avanços das tecnologias de informação e 
comunicação, “à escola de nosso tempo compete o árduo trabalho de incor-
porar em suas práticas e teorias uma nova forma de ensino-aprendizagem”, 
um processo voltado para a “potencialização de competências para o uso 
de múltiplas linguagens que convergem”, e exigem “a destreza para se auto 
gerenciar em situações de comunicação que constroem as novas redes 
telemáticas multimídia”.

É fato que todos os aspectos da vida, incluindo as atividades cotidia-
nas, as práticas de trabalho e o mundo da aprendizagem são transformados 
pelas tecnologias digitais. Haja vista as práticas de fotografia, que foram em 
grande medida digitalizadas, câmeras digitais e compartilhamento online de 
fotos assumiram o lugar de câmeras fotográficas e álbuns de fotos impres-
sas. As pessoas tendem mais a compartilhar fotos com amigos e parentes 
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na internet em sites de redes sociais como o Facebook ou em sites de com-
partilhamento de fotos. Outro exemplo de mudanças contemporâneas são 
as práticas acadêmicas: a escrita acadêmica foi reformulada em muitos 
aspectos com o surgimento das tecnologias e os estudantes pressupõem 
que entregar um trabalho significa entregá-lo digitado, com o texto devi-
damente processado. Do mesmo modo, atividades cotidianas digitalmente 
transformadas incluem reuniões, leituras, anotações, formulários, reserva 
de viagens, leituras de mapas e compras...

A tecnologia faz parte da vida das pessoas em todos os contextos, desde 
engajar-se numa infinidade de sites de redes sociais com amigos até o tra-
balho, o estudo ou a participação familiar. Pouco a pouco, as pessoas veem 
como normal a transformação digital das atividades cotidianas; o que vem 
a ser uma espécie de “domesticação da tecnologia” (BERKER et al, 2005) – 
conceito que captura o processo pelo qual as tecnologias são integradas à 
vida das pessoas e as medeiam facilitando suas atividades rotineiras.

A vida contemporânea está mudando em muitos aspectos e isso impacta 
a linguagem e as práticas comunicativas. A tecnologia é parte central disso, 
mas é apenas um elemento num conjunto de fatores interligados. As insti-
tuições mudaram (LANKSHEAR e KNOBEL, 2011) as mídias, a economia, os 
processos gerais de globalização. Kress (2003) identifica quatro processos 
de mudanças simultâneas: nas relações de poder social, alterando hierar-
quias existentes e estabelecidas e criando novas; na estrutura econômica 
em que a informação é cada vez mais importante; mudanças comunicacio-
nais, nas quais o modo dominante foi deslocado da escrita para a imagem 
alterando a lógica de nossas práticas comunicativas; e nas virtualidades 
tecnológicas, deslocando a mídia da página para a tela. É importante ressal-
tar que as tecnologias, per si, não implicam automaticamente mudanças em 
nossa vida, ou seja, novas atividades não são tecnologicamente determina-
das: a própria tecnologia também parte de mudanças sociais mais amplas. 
Além disso, diferentes pessoas fazem usos diferentes das tecnologias para 
alcançar propósitos individuais em diferentes contextos. Esses pressupos-
tos devem ser considerados para a compreensão de como as tecnologias 
mobilizam recursos para construir sentidos nas atividades educacionais – 
abordagem que segue.
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Tecnologias: construção de sentidos.

Há tempos os computadores desempenham um papel importante na 
educação. Na década de 1970, a área de ensino e aprendizagem assisti-
dos por computador significava apenas o uso de softwares facilitando a 
instrução e a aprendizagem em sala de aula. A aprendizagem de línguas 
assistidas por computador também surgiu como um campo independente 
de pesquisas (WARSCHAUER, 1996; LEVY, 1997). A estrutura dos estudos 
de letramento estabeleceu a tradição de pesquisar detalhes das práticas de 
letramento vernáculas e cotidianas com o objetivo central de influenciar a 
educação formal e a política (HULL e SCHULTZ, 2002). O projeto “Literacies 
for Learning in Further Education” analisado por Ivanic et al (2009), por 
exemplo, explora a relação entre práticas de letramento cotidianas e esco-
lares de estudantes universitários, tanto digitais quanto não-digitais. O 
projeto identificou características de letramento informal como hibridismo, 
multimodalidade e partilha de conhecimento colaborativo, que os profes-
sores podem empregar em pedagogia. Um dos poucos estudos de grande 
escala de letramento digital de jovens é assinada por Ito et al (2010), reali-
zada durante três anos em várias localidades dos Estados Unidos – trabalho 
que fornece apurados estudos de caso etnográficos de práticas digitais de 
jovens e explora como suas identidades e experiências de aprendizagem 
são moldadas.

A maioria das práticas digitais é mediada por textos. A produção e utili-
zação de textos online ocupam grande parte da vida das pessoas. Uma série 
de estudos destaca a dimensão textual dos letramentos digitais em diver-
sas plataformas, como salas de bate-papo (Merchant, 2001), mensagens 
instantâneas (LEWIS e FABOS, 2005; LEE, 2007), vídeo game (GEE, 2004), e 
fan-fiction (BLACK, 2009). Todo esse corpus que dá atenção às práticas dos 
jovens compartilha a conclusão de que os textos digitais são criativos, hibri-
dizados e multimodais. Vale lembrar que os estudos citados são explícita ou 
implicitamente orientados para a educação. São realizados em contextos 
de aprendizagem informal, porém, discutem implicações para a educação 
formal.

Outra linha fundamental de pesquisa sobre letramento digital é a que 
procura fornecer aplicações práticas das novas tecnologias à educação, 
como o fazem Haythornthwaite e Andrews (2011). Em termos mais amplos, 
a maioria das pesquisas comparáveis sobre aprendizagem online tem se 
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preocupado com jovens em contextos educacionais, como o trabalho de 
Carrington e Robinson (2009) e Sharpe et al (2010).

Sites da Web 2.0 também foram considerados valiosos pelo suporte que 
oferecem ao ensino e aprendizagem de letramento na sala de aula (BRAUN, 
2007). São muitos os exemplos de plataformas populares da Web 2.0 que 
podem ser adotadas para facilitar as atividades de ensino e aprendizagem 
relacionadas ao letramento: Weblogs, Wikis, sites de fotos como o Flickr, 
sites de vídeo como o YouTube, mundos virtuais como o Second Life, 
Microblogging, incluindo o Twitter, sites de redes sociais como o Facebook... 
Fato é que, quando o assunto é a integração de tecnologias digitais em aulas, 
por que e como é comumente pauta de discussões.

Muito se questiona sobre a necessidade e funcionalidade de mudar abor-
dagens e substituir recursos considerados tradicionais. Na voz de Reich e 
Daccord (2008), a questão não deve ser a de usar tecnologias simplesmente 
pelo fato de incrementar aulas. As novas tecnologias não necessariamente 
substituem outras tecnologias de aprendizagem como o papel, o lápis, o 
livro didático, sua função é menos lúdica e mais enriquecimento e poten-
cialização das práticas de sala de aula com as quais os alunos e o próprio 
professor se identificam.

A sociedade contemporânea é a sociedade da informação, uma evolução 
da sociedade industrial. Os cidadãos de hoje devem ter habilidades especí-
ficas para lidar com a quantidade de informações adquiridas por meio das 
tecnologias de comunicação. Isto não ocorre apenas em países com melhor 
situação econômica, trata-se de uma exigência global. Praticamente todas 
as escolas do país estão conectadas à internet, seja na área urbana ou rural. 
É, pois, necessário se estabelecer uma rota de letramento digital eficiente a 
ser seguida. Neste sentido, não só o conhecimento da tecnologia é neces-
sário; há que se adotá-lo efetivamente nas práticas escolares e sociais. 
Não basta apenas ter condições de acesso, é necessário compreender e se 
envolver nos usos sociais de aparatos tecnológicos.

A tecnologia digital traz, para o nosso convívio diário, consequências de 
diferentes ordens, como afirma Assis (2005, p. 209). Essas consequências 
vão desde transformação das relações de tempo e de espaço à criação de 
novas práticas discursivas nas quais emergem novos gêneros textuais ou 
mesmo são redimensionados gêneros existentes. Novas formas de inte-
ração são construídas nos envolvimentos sociais, novas práticas orais e 
escritas são estabelecidas. A escola, importante agência de letramento cujo 
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papel é distinto de outras agências (KLEIMAN, 10995), é espaço para que 
o indivíduo se aprimore a partir de novas propostas estabelecidas. Escola, 
afirma Ribeiro (2012, p. 17), “é lugar tempo de pensar, de avaliar, de discutir, 
de organizar e propor”.

O uso de tecnologias digitais na sala de aula é atualmente bastante 
estimulado, e nós, professores, somos bastante cobrados para integrar 
ferramentas, aplicativos e recursos digitais à nossa prática. No entanto, é 
imprescindível estarmos cientes e seguros dos propósitos pedagógicos, 
linguísticos e educacionais de tal integração, ou poderemos cair na armadi-
lha de utilizar a tecnologia apenas como pretexto ou de forma equivocada. 
Mais do que tornar as aulas atraentes, divertidas, conectadas, high tech, 
as tecnologias em sala de aula: ajudam a tornar os alunos cientes de suas 
responsabilidades enquanto aprendizes, permitindo que eles ensinem uns 
aos outros e se comuniquem com o mundo extra sala; permitem que os alu-
nos interajam com a formação de diversas maneiras - assistindo, ouvindo, 
lendo, escrevendo, falando, criando; permitem o acesso a documentos, ima-
gens, ideias, sons e pessoas de todos os cantos do mundo, o que significa 
acesso a material autêntico; facilitam a rotina do exercício profissional, vez 
que se pode escolher tecnologias adequadas para necessidades e contex-
tos específicos. São muitas as maneiras possíveis de integrar tecnologias 
digitais ao ensino. A escola pode se engajar em tarefas que levem alunos e 
professores a uma formação tecnológica plena apresentando atividades de 
prática de compreensão/produção oral e escrita por meio de ferramentas e 
aplicativos.

Não se duvida que a linguagem seja uma prática social (OLIVEIRA: 2010, 
p. 326) e que é preciso alfabetizar letrando. Uma boa forma de letramento 
digital acontece via gêneros textuais. A utilização do computador mudou com 
os tempos, houve uma aceleração de inovações tecnológicas baseada em 
círculos de relacionamentos passíveis de serem transpostos para o ensino. 
A utilização do computador, antes considerada uma experiência solitária, 
foi adquirindo status mais coletivo, surgindo os computadores familiares, 
comunitários e as redes sociais.

No centro desses círculos de relacionamentos está o uso pessoal do 
computador para finalidades como ouvir músicas, ler jornais e revistas, 
fazer anotações... Um segundo círculo compreende o relacionamento com 
um grupo muito seleto de pessoas, familiares e amigos, com os quais há 
bastante conhecimento compartilhado e consideráveis possibilidades de 
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interação. No terceiro círculo, mais ampliado, estão colegas de trabalho e 
vizinhos com os quais há algum nível de confiança e o mesmo tipo de conhe-
cimento compartilhado. Por fim, o quarto círculo, maior que os anteriores, 
em que estão os cidadãos de um país e participantes de um mercado, em 
que o nível de confiança é baixo, as experiências compartilhadas são pou-
cas e as situações econômicas semelhantes ou distintas (SCHNEIDERMAN, 
2003). Não há uma separação clara entre os referidos círculos, na verdade, 
os limites são imprecisos, porém, identificam potencialidades das inovações 
tecnológicas.

Para Schneiderman (2003), a maioria das aplicações digitais era desen-
volvida para uso pessoal, mas na medida em que o computador ficou 
democrático, as necessidades de diferentes tipos de pessoas fizeram surgir 
aplicativos de software colaborativos e resultaram no investimento em pes-
quisas sobre o trabalho colaborativo mediado por computador. O mesmo 
autor considera quatro momentos ou estágios como indispensáveis para a 
utilização de ferramentas digitais, considerando também os nossos obje-
tivos em sala de aula: coletar, relacionar, criar e doar. Coletar informações 
é, geralmente, o primeiro estágio de uma atividade, e os usuários podem 
retornar a essa atividade quantas vezes necessário. O relacionamento com 
os outros integra o segundo estágio, envolvendo consultas com pares, men-
tores e pode permear todas as fases de um projeto. O terceiro estágio é a 
soma dos dois primeiros momentos: a criação de algo após o uso de tec-
nologias e sua comunicação. Segue-se a este estágio o quarto, que envolve 
a doação ou compartilhamento de produtos criativos. Noutros termos, os 
estágios podem ser assim categorizados: informação, comunicação, inova-
ção e disseminação.

Tais referenciais nos encaminham para o objetivo final deste trabalho: 
promover a ciência de que a integração dos quatro círculos de relaciona-
mento com os quatro estágios ou momentos de atividades especificadas 
por Schneiderman se nos oferece como um eficiente método de seleção de 
ferramentas digitais adequados a qualquer objetivo de ensino e aprendiza-
gem. Para além desta integração, é sempre necessário nos questionarmos 
se a atividade envolverá a coleta de informações sobre um indivíduo (uma 
pesquisa na Wikipédia, por exemplo) ou o levantamento de opinião de gran-
des grupos (um formulário de pesquisa no Survey Monkey, por exemplo); 
se a comunicação e a troca de ideias ocorrerão entre grupos pequenos 
(bate-papo em grupos de WatsApps, por exemplo) ou em grupos grandes 
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(discussões no Debate.org, por exemplo); se a criação será individual (livro 
digital no Bookr, por exemplo) ou colaborativa (texto colaborativo no Google 
Docs, por exemplo); se a doação atingirá um número pequeno (compartilha-
mento Dropbox, por exemplo) ou grande de pessoas (publicação em uma 
página criada no Weebly, por exemplo). Vale ressaltar que alguns aplicativos 
podem flutuar por mais de um estágio. No YouTube, por exemplo, é possível 
criar atividades para que os estudantes tenham de coletar e doar. Num blog 
é possível criar atividades para que os estudantes possam se relacionar e 
doar, independente da ordem de tarefas.

O sucesso do uso e da integração de ferramentas e aplicativos digitais 
é ter em mente qual o círculo de relacionamento e qual estágio de atividade 
humana se quer atingir, pois além de auxiliar na escolha de recursos, essa 
consciência pode promover um ensino mediado por tecnologias mais con-
textualizado e fiel aos objetivos propostos.

É preciso, pois, que o professor reconheça novas pedagogias para novos 
tempos. Pesquisadores como Gunther Kress (1995) têm reivindicado uma 
nova visão da educação, que leve em conta as mudanças contemporâneas. 
Até agora, parece claro que a provisão educacional segue inalterada, apesar 
de o exercício profissional exigir um profissional cada vez mais tecnologica-
mente qualificado. No entanto, há consenso no fato de que, inicialmente, os 
professores introduzem novas tecnologias para funcionar dentro das práti-
cas existentes e, em seguida, veem novas possibilidades nas virtualidades 
do veículo e começam a usá-lo para novos propósitos, os quais, por fim, são 
transformados em novas práticas. Além disso, é comum as novas atividades 
online incluírem as características da Web 2.0 mencionadas anteriormente 
como, por exemplo, novas formas de colaboração, produção conjunta e 
criação de conhecimento, em vez da aprendizagem exclusivamente de 
fatos. Alguns educadores desenvolveram listas do que denominam “habili-
dades do século XXI” (JENKINS, 2005), baseadas nas virtualidades da Web 
2.0 e que enfatizam atividades como jogar para experimentar; desempenho 
pela adoção de identidades para improvisações e descobertas; multitarefas; 
navegação em várias mídias; utilização e contribuição de inteligência cole-
tiva. De uma perspectiva diferente, também é importante ver como as listas 
de princípios de aprendizagem de Gee (2003) tem impacto sobre as práticas 
linguísticas – tais abordagens desafiam a educação contemporânea para a 
mudança.
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Lembremos que o que se passa na sala de aula deve estar estreitamente 
ligado ao que acontece fora dela, na sociedade, na vida dos cidadãos e em 
sua atividade social/profissional. Em última análise, o deslocamento de 
tempo e espaço online pode mudar radicalmente a natureza da educação e 
a formação do trabalhador para o mundo do trabalho.

Considerações Finais

Ao pensar sobre a formação atual dos professores, pode-se dizer que ela 
não compreende, ainda que devesse, a interação em um mundo globalizado 
e informatizado. O uso de ferramentas digitais na sala de aula deve estar 
atrelado a uma proposta pedagógica fundamentada em pilares sólidos, que 
permitam um trabalho satisfatório, entendido como processo de constru-
ção de saber e não apenas como lazer. Atividades que envolvam coleta de 
informações, comunicação e troca de ideias, criação e doação são propícias 
para que as ferramentas possam ser aproveitadas, percebidas e exploradas, 
tanto por aprendizes quanto por professores.

Considerando-se que, através das tecnologias, diversos espaços e recur-
sos informacionais e comunicacionais de base digital têm se consolidado 
nacionalmente compondo um espaço de comunicação dinâmico e em 
constante expansão através do qual fluem processos sociais, econômicos, 
políticos, culturais e subjetivos, considerando-se que o acesso à informa-
ção e à comunicação são direitos humanos fundamentais e que a cidadania 
se efetiva através da convivência coletiva e profissional no espaço público, 
admite-se que o acesso aos meios comunicacionais constituídos pelas tec-
nologias deve ser uma preocupação das políticas e práticas educacionais 
brasileiras.
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OS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E OS DESAFIOS EM 
EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Antônio Marcos Rocha de Carvalho1 | Helena Ferreira Duarte2 
Luiza Batista de Jesus3 | Lana Michelly da Silva Romão4  

Lúcia Helena de Brito5

Resumo: Este trabalho analisa a construção dos estereótipos de gênero, mais 
precisamente na fase da infância, tendo como proposta discutir os entraves 
que impossibilitam práticas docentes as quais contribuam com a descons-
trução de tais estereótipos. Partimos da problemática de que a construção 
e reprodução de estereótipos funcionam como espiral de fortalecimento da 
sociedade capitalista. Nesse sentido, compartilhamos também do enten-
dimento de que o ser humano está inserido numa sociedade de mudanças 
históricas constantes, sendo estas de cunho material, refletidas em mudan-
ças também de natureza humana. Nosso estudo compreende a fase da 
educação na infância como possibilitadora de formação de uma sociedade 
mais igualitária, sem preconceitos e/ou discriminações. A metodologia 
visa a análise das opções de brinquedos, brincadeiras, espaços, utensílios, 
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dentre outros, que são ofertadas às crianças. Por fim, essa pesquisa anseia 
avolumar o debate em torno da desconstrução dos estereótipos de gênero, 
vislumbrando na ação docente uma ferremanta para construção de uma 
sociedade mais justa, a partir da Educação Infantil e frente à estrutura social 
vigente.
Palavras-chave: Estereótipos de gênero, Educação Infantil, Mediação 
pedagógica.
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Introdução

Ainda que a norma constitucional estabeleça que homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações (BRASIL, 1988, CF, art. 5º, I), a rea-
lidade revela uma sociedade ainda profundamente patriarcal, marcada 

pelo preconceito de gênero, em vista de que ainda se defende a submissão 
da mulher ao homem.

Ainda hoje, as crianças crescem com a percepção de que futebol (e os 
esportes em geral) é coisa de meninos, e que meninas devem brincar de 
bonecas; que o pai é que deve ir trabalhar, e a mãe deve ficar em casa, cui-
dando dos filhos. Meninas jogando futebol e mães indo trabalhar são coisas 
que ainda causam “estranhamentos”, pois esses estereótipos de gênero 
estão bastante arraigados em nossa sociedade.

A escola não está isenta dessa influência externa; razão pela qual suas 
práticas pedagógicas são tendenciadas a proliferar estereótipos de gênero 
e sexualidade, construídos historicamente nas relações sociais. Assim, a 
escola reproduz práticas sexistas que aprofundam preconceitos referentes 
ao gênero e à sexualidade, contribuindo, assim, para que essa realidade se 
mantenha crônica e imutável.

Em primeiro lugar, há uma pressão dos pais e da sociedade contra dis-
cussões de gênero e sexualidade na escola, sobretudo na Educação Infantil; 
há, dessa maneira, uma grande rechaça contra práticas pedagógicas que 
trabalhem com questões de gênero e sexualidade, sob o argumento de que 
isso promove a erotização precoce e atenta contra a dignidade do modelo 
de família tradicional.

Ademais, os próprios professores, os quais também são bastante 
influenciados por esses estereótipos, também foram educados e formados 
sob o rigor dessa cultura, por isso, acabam por reproduzir práticas sexistas 
em suas aulas. Na nossa visão, o papel do docente é o de combater esses 
modelos de discursos e práticas machistas.

Dada a relevância dessa questão, do ponto de vista pedagógico, o pre-
sente trabalho vem realizar um estudo sobre as questões de gêneros na 
Educação Infantil, assim, objetiva-se refletir acerca das razões que dificul-
tam a discussão sobre gênero nessa fase. Por outro lado, em um país como 
o Brasil, no qual políticas conservadoras se agigantam, essas reflexões 
representam uma etapa importante para, em seguida, gerarem uma trans-
formação social.
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O gênero e seus estereótipos: concepção biológica versus 
concepção cultural

O discurso conservador, moralista, fundado na concepção biológica e 
religiosa, só reconhece como naturais, corretos, os gêneros masculinos e 
femininos, como também, o casamento heterossexual. Assim, quem tem 
vagina é mulher, e quem tem pênis é homem; e que o casamento correto 
é aquele que se estabelece entre o homem e a mulher. Não reconhecem, e 
pior, não aceitam a homossexualidade, e/ou o casamento homossexual.

Para Xavier Filha, essas ideias têm suas bases consolidadas na 
heteronormatividade:

Por este conceito, entendemos a fixação da heterossexualidade 
como a única e desejável identidade sexual para os sujeitos. 
Ela reforça a ideia de que os gêneros são definidos pela ótica 
da heterossexualidade, além de levar a pensar na relação direta 
existente entre sexo/gênero-sexualidade/desejo. Por esta pers-
pectiva, uma pessoa que nasce com pênis seria necessariamente 
do gênero masculino e com identidade sexual heterossexual. O 
mesmo se aplicaria à menina. Tudo o que foge dessa configura-
ção é considerado desvio, aberração, abjeção, doença. (XAVIER 
FILHA, 2015, p. 15).

Compreendemos o gênero não como aparato biológico, algo natural, mas 
sim enquanto algo construído social e culturalmente, que objetiva determi-
nar como as pessoas devem se comportar, isto é, de acordo com o sexo. 
Nessa abordagem, as especificidades biológicas servem apenas como jus-
tificativa para às questões sociais.

Segundo Braga,

A diferença biológica é apenas o ponto de partida para a cons-
trução social do que é ser homem ou ser mulher, ou melhor, as 
diferenças anatômicas de se nascer macho ou fêmea. Sexo é 
atributo biológico, enquanto gênero é uma construção social e 
histórica. A noção de gênero, portanto, aponta para a dimensão 
das relações sociais do feminino e do masculino. (BRAGA 2010, 
p. 206).



1290
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Assim como Braga, Louro (2000) entende que o conceito de gênero se 
refere ao caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo, 
razão pela qual o gênero seria uma construção não biológica, mas essen-
cialmente cultural. É essencialmente cultural porque é construído a partir 
das diferenças sexuais relativas à constituição social de masculinidades e 
feminilidades, ou melhor, as identidades de gênero se remetem às várias 
formas de viver a masculinidade ou a feminilidade.

Estereótipos: padronização da vida

Para Ferreira (2000), o termo estereótipo vem etimologicamente das 
palavras gregas stereo (rígido) e tipo (traço), referindo-se, assim, a tornar 
algo fixo, inalterável. Segundo o Michaelis (Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa), estereótipo seria um “[...] padrão formado de ideias preconce-
bidas, resultado da falta de conhecimento geral sobre determinado assunto”; 
seria uma “[...] imagem, ideia que categoriza alguém ou algo com base ape-
nas em falsas generalizações, expectativas e hábitos de julgamento.”

Assim, um estereótipo cria a moldura de algo, um padrão: incorpora um 
conjunto de pressupostos sobre como determinada coisa deve ser e se 
comportar. O mundo está repleto de estereótipos; há estereótipos de toda 
natureza, sobre pessoas, grupos, comunidades, profissões, religiões, cultu-
ras, dentre outros.

Estereótipos de gênero

Esse padrão consistente no conjunto de pressupostos sobre como 
determinada coisa deve ser e comportar, também ocorre com o gênero e, no 
caso, de forma bastante acentuada. Desse moodo, não é preciso pesquisa 
empenhada para se constatar isso, ou seja, basta refletir um pouco sobre a 
realidade e dar uma boa olhada no entorno: o estereótipo de gênero é muito 
diversificado e bastante arraigado na sociedade.

Menino veste azul  e menina veste róseo

A família, quando à espera de uma criança, se menino, determina todo 
um enxoval na cor azul, se menina, muda-se para o róseo. A atribuição 
da cor azul ao gênero masculino e da cor rósea ao gênero feminino é um 
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exemplo de esterótipo de gênero. Até a Ministra Damares Alves (2019) , do 
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, do Governo Bolsonaro, 
disse, em vídeo de ampla divulgação nacional, que “[...] meninos vestem 
azul e meninas vestem rosa”. A fala da Ministra é emblemática e reflete um 
padrão bastante arraigado na sociedade. 

A seguir, colecionam-se algumas imagens para ilustrar exemplos de 
estereótipos de gênero relacionados à atribuição de cor azul ao sexo mas-
culino e de róseo ao sexo feminino.

Figura 1 - Bebês vestidos com as cores azul e róseo conforme o sexo.

Fonte: Google Imagens (2019).

Na figura 1, se vê um bebê vestido de azul e outro vestido de róseo. Náo 
é difícil de perceber que o bebê de róseo é uma menina, e que o bebê de azul 
é um menino. Os pais de crianças são, muitas vezes,  levados a vestir seus 
filhos assim, e isso se deve ao estereótipo de gênero que se criou social-
mente e pelo qual são influenciados.

E esas cores não se aplicam apenas às roupas, mas também aos brin-
quedos, à cor da parede dos quartos e a muitos outros objetos (figura 2 
abiaxo).
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Figura 2 - O róseo das meninas e o azul dos meninos.

Fonte: Google Imagens (2019).

Até mesmo campanhas de prevenção à saúde de homens e mulheres 
não fogem a esse estereótipo. Para a campanha que visa conscientizar e 
orientar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer 
de mama, deu-se o nome de ‘outubro rosa’; por outro lado, deu-se o nome de 
‘novembro azul’ para a campanha que visa conscientizar os homens sobre a 
importância da prevenção do câncer de próstata.

Os nomes das respectivas campanhas refletem bem quão é enraizado 
na sociedade o estereótipo de gênero que relaciona a cor azul ao homem e 
a cor rósea à mulher. (Ver figura 3).

Figura 3 - Propaganda de prevenção da saúde das mulheres e dos homens.

Fonte: Google Imagens (2019).
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Além desses exemplos, diversos outros podem ser lembrados como 
modelos que relacionam a cor azul ao homem e a cor rósea à mulher. 
Podemos citar como embasamento campanhas publicitárias, marketing 
empresarial e mercadológico, produtos em geral, dentre outros.

Os estereótipos de gênero se refletem também nos brinquedos e nas 
brincadeiras de crianças. Há os brinquedos e as brincadeiras de meninos e 
os brinquedos e as brincadeiras de meninas. É verdade que alguns deles são 
até comuns aos dois gêneros, mas a regra é a separação.

As imagens a seguir trazem exemplos de brinquedos destinados aos 
meninos e às meninas.

Figura 4 - Comparação entre brinquedos de meninos e meninas.

Fonte: Google Imagens (2019).

Assim, como o estereótipo de gênrero criou os brinquedos de meninos 
e os brinquedos de meninas, também criou as brincadeiras de meninos e 
as brincadeiras de meninas. Meninos jogam futebol, brincam pião, soltam 
pipa, brincam pebolim, dentre outros. Por outro lado, as meninas, por sua 
vez, brincam de amarelinha, de bonecas, de bambolê, de pular cordas, de 
casinha, por exemplo.
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Figura 5 - Comparação entre brincadeiras de meninos e meninas.

Fonte: Google Imagens (2019).

As brincadeiras de meninos são diferentes das de meninos, conforme 
se vê na figura acima. Desde criança, há uma separação entre as coisas de 
meninos e as de meninas. As brincadeiras de meninos são mais criativas, 
aventureiras, mais relacionadas ao esforço físico; as brincadeiras de meni-
nas são mais delicadas, mas relacionadas às atividades domésticas. Na 
nossa concepção, torna-se visível a imposição do modelo patriarcal, sexista. 
Vejamos os comentários seguintes: 

Culturamente houve a construção de padrões de comportamento 
de meninas e meninos, esses papéis específicos em função de 
cada gênero, consequentemente, são reproduzidos nas brinca-
deiras, pois, muitos são os discuros que permeiam no âmbito 
escolar, revelando que as meninas devem brincar de bonecas, 
casinha, utensílios domésticos e outros brinquedos em espaços 
mais fechados e tranquilos. Em controversa, os meninos devem 
brincar de carrinho, bola, armas e outros elementos lúdicos, em 
espaços mais livres. As crianças, ao evidenciarem comporta-
mentos não considerados “certos” ao seu gênero, são reprimidas 
e rotuladas, porque há compreensão dos aprendizados ideológi-
cos como algo pré-determinado e próprio da natureza da criança, 
consistindo, então, a escola em um espaço de repressão contra 
os comportamentos que contradizem o natural. (LEITE; MAIO, 
2013, P. 7).

Os brinquedos e as brincadeiras refletem qual a ocupação desejada 
do homem e da mulher no mundo, forjando assim o papel de contribuição 



1295
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

social histórica da mulher. Desse modo, limita-se esta aos afazeres do lar 
e, sobretudo, aos cuidados com a família, enquanto que para os homens 
os espaços do trabalho “importante” são os que lhes esperam, mostrando 
desde a infância tal situação enquanto natural.

Os estereótipos de gênero, construídos historicamente, são responsáveis 
pela desigualdade entre homens e mulheres, e também pela discriminação e 
violência daqueles contra estas.

Segundo Carvalho (et al., 2001), a mulher, historicamente, tem sido 
discriminada em relação ao homem na sociedade, e isso vem desde a disse-
minação do conceito filosófico do “essencialismo genérico”, que exaltava a 
capacidade masculina e considerava a mulher inferior ao homem e relegada 
apenas às tarefas domésticas.

Como consequência desse “essencialismo genérico”, diversos estereóti-
pos foram criados sobre o papel e o comportamento do homem e da mulher. 
Nessa estreita visão, o homem trabalha e provém o sustento da casa, a 
mulher, por sua vez, cuida das crianças e do lar.

Grossi (1996), lembra que essa colocação histórica da mulher em um 
papel passivo e de submissão ao homem criou espaço para a gradual domi-
nação masculina. A mulher, ao longo dos tempos, veio passando por um 
lento processo de mutilação, o qual foi se legitimando na sociedade. Essa 
legitimação está normatizada nos estereótipos que se criaram e que se pro-
pagam como verdades imutáveis.

O problema da construção desses estereótipos, vale aqui destacar, é a 
violência contra a mulher. Segundo Galvão e Andrade (2004, p. 91), a vio-
lência contra a mulher se constitui em um dos mecanismos de dominação 
do homem, muitas vezes, legitimada por instituições como a família e o 
casamento.

Estereótipos de gênero e educação infantil

Nas últimas eleições brasileiras, de 2018, todo o conservadorismo acerca 
de gênero e sexualidade veio à tona, revelando a dificuldade de se discutir 
sexualidade e identidades de gênero, sobretudo no âmbito infantil. Os este-
reótipos de gênero são uma barreira sólida, constituindo um obstáculo difícil 
de ser transposto, especialmente quando se trata de práticas pedagógicas 
na Educação Infantil.
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Durante a campanha eleitoral, o então candidato à Presidência da 
República, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores deixaram claras suas posições 
sobre essa temática, mostrando-se contrários à homossexualidade, à dis-
cussão sobre gênero, sexualidade, e à toda forma de prática pedagógica 
para crianças, que contemplasse essas questões. Com a alçada desse posi-
cionamento conservador e moralista ao Governo, hoje, pós-eleições, está 
mais difícil trabalhar essas questões nas escolas, principalmente no livro 
didático e em outros materiais destinados às crianças.

Analisando os discursos dos homens públicos e dos populares em geral, 
o que se percebe é que, para muitos, está naturalizado que, realmente, 
homens devem vestir azul, e meninas devem vestir róseo, como proferiu a 
nova Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, do Governo Bolsonaro, 
Damares Alves (2019). O discurso da Ministra reflete as percepções do 
Ministério da Educação e do Governo Federal como um todo, acerca das 
questões de gênero e sexualidade.

Percebe-se nesses discursos que o medo de se discutir sexualidade e 
identidade de gênero das crianças reside na percepção equivocada de que 
isso influenciaria a sexualidade precoce e a homossexualidade – mais esta 
do que aquela.

E com a ampla demonização da homossexualidade, os adeptos desse 
conservadorismo conseguiram angariar o apoio de grande parte da popula-
ção. Assim, o que já era difícil de se discutir, ficou ainda mais árduo. Quem se 
envereda pelo debate acadêmico dessas questões, inevitavelmente sofrerá 
dificuldades.

Esse pensamento conservador acerca do gênero, sobretudo o mais 
radical, tem feito muitas vítimas e é responsável por muitos desajustes na 
balança que equilibra os direitos de homens e mulheres. Apesar de mudan-
ças significativas na Constituição Federal e na legislação civil, para promover 
a igualdade entre homens e mulheres, isso é algo que, na prática, não se 
efetivou.

Nem mesmo o maior rigor da legislação penal para punir formas de vio-
lência contra a mulher se mostra efetiva. A realidade ainda é a de que o 
homem tem mais direitos do que a mulher, que é o chefe da família e que 
tem poder de vida e de morte sobre ela. Além da violência constante, física 
e psicológica, as mulheres têm sido assassinadas por questões de gênero, 
têm sido abusadas, importunadas.
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Essa forma de violência ganha contornos semelhantes e até piores con-
tra homossexuais. Não é incomum pessoas serem gravemente violentadas 
e até assassinadas simplesmente porque são homossexuais.

Esses e outros problemas mostram a necessidade de se descon-
truir determinados estereótipos de gênero. Mas como? O caminho é pela 
educação das novas gerações. Por meio da educação de crianças, com 
foco na orientação adequada acerca desses estereótipos, é que se pode 
desconstruí-los.

A Educação Infantil, de acordo com a Lei 9.394/1996, denominada Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e alterada pela Lei nº 
12.796/2013, constituiu-se na primeira etapa da Educação Básica e se 
destina à educação de crianças de zero até 5 (cinco) anos. Esse nível de edu-
cação, ainda de acordo com a mesma lei, deverá ser oferecido em creches, 
ou entidades equivalentes, e pré-escolas, de acordo com a idade da criança. 
Assim, para crianças de até 3 (três) anos de idade, a Educação Infantil fica a 
cargo das creches ou entidades equivalentes; para crianças de 4 (quatro) a 
5 (cinco) anos de idade, a cargo das pré-escolas.

Veja-se que o público da Educação Infantil são crianças bastante peque-
nas, tudo o que elas vierem a adquirir da cultura, nessa etapa da vida, 
dependerá da relação com a família, com os professores e colegas da escola. 
Assim, o desafio de educar as crianças requer uma batalha entre o que se 
aprende em casa e o que se desconstrói na escola. As crianças já chegam à 
idade escolar com diversos estereótipos de gênero incorporados, cabendo 
à escola, pela prática pedagógica adequada, promover a melhor orientação 
possível.

Refletir acerca da sexualidade na infância é tarefa delicada e dificul-
tosa, pois inevitavelmente se esbarra em discursos e práticas sexistas. 
Estereótipos de gênero construídos historicamente permeiam fortemente o 
imaginário e a formação da maioria dos adultos de hoje, criando convic-
ções de verdades inquestionáveis, difíceis de até serem debatidas, quiçá 
transformadas.

Para a professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS), Constantina Xavier Filha, que atua em pesquisas nas áreas de edu-
cação sexual, educação para a sexualidade, estudos de gênero, sexualidade, 
gênero e educação, violências de gênero, violências contra crianças e ado-
lescentes e relações pedagógicas,
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O termo gênero, em especial, passou a ser temido por muitas pes-
soas, especialmente com base em discursos conservadores de 
algumas alas religiosas, referendado por políticos representan-
tes de setores que acabaram por promover uma ‘cruzada’ entre 
quem seria a favor ou contra a inclusão dessas temáticas nas 
políticas públicas e nas instituições educativas. Essas questões 
afetam as discussões em pauta, especialmente quando falamos 
da criança pequena, de sua sexualidade, das construções das 
identidades de gênero e, sobretudo das práticas pedagógicas nas 
instituições educativas. (XAVIER FILHA, 2015, p. 15).

Muitos fatores contribuem para a imutabilidade dos estereótipos de 
gênero, que cada vez mais são aceitos como verdades absolutas. O que se 
percebe é uma grande resistência à mudança dessa realidade, que apro-
funda preconceitos e discriminações. E pior, no caso da Educação Infantil, 
promover a mudança dessa realidade é bastante complicado, pois a prá-
tica pedagógica transformadora esbarra na falta de formação continuada 
de professores. Nesse sentido, na cultura heteronormativa, em que os pro-
fessores e a sociedade estão inseridos e que influenciam suas práticas, a 
problemática se torna mais assustadora.

Não obstante isso, a escola é o espaço adequado para a desconstrução 
dessas verdades inconvenientes. Para Xavier Filha (2015, p. 20), questões 
evolvendo gênero e sexualidade deveriam ser “[...] discutidas nas instituições 
educativas, espaço que deveria ser aberto ao debate, ao livre pensamento, 
ao aprendizado de se pensar diferente, de questionamentos sobre o que se 
convencionou ser verdade predominante e indiscutível.”

Para Lima (2007, p. 46) “[...] a construção da identidade e de gênero é 
vivida pelas crianças da educação infantil através das brincadeiras, das 
palavras, dos gestos, das atividades reconhecidas como masculina e femi-
nina.” Dessa maneira, cabe à escola, na Educação Infantil, explorar essas 
brincadeiras e atividades de modo a desenvolver nas crianças compreen-
sões acerca desses estereótipos.

A criança precisa ser orientada adequadamente sobre seu espaço no 
mundo e saber que pode ir além da normatividade preestabelecida. As crian-
ças precisam compreender que não há nada de errado em ser homem e se 
vestir de róseo, que meninas também podem jogar futebol e ser o que qui-
serem na vida.
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A escola tem papel fundamental na construção da identidade da criança, 
sobretudo no que diz respeito às identidades de gênero e sexual. Educação 
Infantil, de acordo com a LDB, tem como finalidade o desenvolvimento inte-
gral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. Isso explica a impor-
tância de se trabalhar adequadamente os aspectos relativos às relações de 
gênero e sexualidade na Educação Infantil, a fim de não passar às crianças 
determinados estereótipos de gênero e sexualidade, os quais estão materia-
lizados na sociedade.

Considerações finais

A presente pesquisa fez uma reflexão acerca do gênero, de seus estereó-
tipos e da dificuldade de discuti-los na Educação Infantil.

Explorando o gênero que, do ponto de vista biológico, é apenas o ponto 
de partida para a construção social do que é ser homem ou ser mulher, 
sendo, na verdade, uma construção social e histórica: identidades de género 
se remetem às várias formas de viver a masculinidade ou a feminilidade. 
Dentro dessa perspectiva, o gênero não poderia decorrer única e exclusiva-
mente do aparato biológico, pois isso negaria a construção de identidade 
a uma infinidade de pessoas, sendo responsável pela discriminação, pelo 
preconceito e pela violência contra determinados grupos.

Mostramos também que, fundado nesse essencialismo genético, bio-
lógico, diversos estereótipos de gênero foram construídos historicamente 
sobre o papel e o comportamento do homem e da mulher, isto é, sobre as 
“coisas de homem” e as “coisas de mulher”. Exemplificaram-se alguns de 
estereótipos de gênero, como a atribuição da cor azul aos meninos e da cor 
rósea as meninas, a criação de brinquedos para meninos e brinquedos para 
meninas, a definição de brincadeiras de meninos e de brincadeiras de meni-
nas, dentre outros.

A desconstrução dos estereótipos de gênero se mostra imperativa, e 
defende que o caminho deva passar pela educação das novas gerações. 
Nessa linha de raciocínio, somente por meio da educação de crianças, com 
foco na orientação adequada acerca desses estereótipos, é que se pode 
desconstruí-lo. Cabe à escola, na Educação Infantil, desenvolver nas crian-
ças compreensões acerca desses estereótipos. O objetivo seria orientá-las 
adequadamente sobre seu espaço no mundo, fazendo-as compreender que 
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não há nada de errado em ser quem se quer ser, não se limitando às regras 
de comportamentos.

Reconhecemos, todavia, que a desconstrução desses estereótipos é 
tarefa árdua, e bastante difícil, até mesmo de ser discutida, seja porque o 
posicionamento conservador e moralista foi alçado ao Governo e/ou por-
que há uma ampla demonização social da homossexualidade, seja porque 
há uma percepção equivocada de que discutir sexualidade e identidade de 
gênero das crianças influenciaria na sexualidade precoce e na homossexua-
lidade. Contudo, na verdade, são os mecanismos históricos da sociedade 
patriarcal que estão por trás dessas práticas tidas, erroneamente, como 
legítimas.
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O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: UM ESTUDO DO TIPO 

“ESTADO DA ARTE” A PARTIR DA ANPED, DA CAPES E 
DO PORTAL SCIELO

Andréia Carolina Severo Lima1 | Ilma Vieira do Nascimento2  
Agência de Fomento3

Resumo: A formação de professores para a educação básica tem sido alvo 
de investimento das políticas educacionais brasileiras, principalmente após 
LDB/96, visando à melhoria da educação. Dentre iniciativas mais recentes 
do Governo Federal está o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), foco desta escrita. Considerando a importância do refe-
rido Programa, o objetivo deste artigo tratou de apresentarmos um “estado 
da arte” sobre a temática, a partir do levantamento de dados junto ao Banco 
de Teses e dissertações da CAPES, no Portal Scielo, ambos compreendidos 
no período entre 2012 a 2016, e nos trabalhos apresentados no Grupo de 
Trabalho de Formação de Professores da ANPED (GT-08), considerando as 
cinco últimas edições (33ª – 2010 a 37ª – 2015), a fim de demonstrarmos 
um panorama sobre as pesquisas divulgadas acerca desse Programa. A 
pesquisa para esta escrita esteve apoiada na metodologia de Romanowski 
e Ens (2006), que dentre outros procedimentos envolveu o levantamento 
bibliográfico a partir da leitura dos títulos e/ou resumos dos textos, nos 
quais buscamos identificar tendências nos aspectos abordados e nos resul-
tados encontrados pelos autores dos estudos investigados. Concluímos 
que há um quantitativo elevado de pesquisas que envolvem esta temática, 
além de percebermos a avaliação positiva que os pesquisadores fazem do 

1 Graduada em Pedagogia; Mestra em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação – 
PPGE da Universidade Federal do Maranhão. 
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 E-mail: ilmavi@terra.com.br
3 Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. 

Vigência: 2015 a 2017.
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PIBID. Esta pesquisa também demonstrou que alguns aspectos merecem 
estudos mais aprofundados, configurando-se como lacunas, envolvendo as 
repercussões do PIBID nas Instituições Formadoras; a baixa quantidade de 
trabalhos relativos aos Subprojetos de Pedagogia e a ausência de trabalhos 
que explorem pesquisas no âmbito do PIBID-Diversidade.
Palavras-chave: PIBID, Estado da Arte, Formação Inicial de Professores, 
Iniciação à Docência.
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Introdução

Nas últimas décadas é notória a atenção que a figura do professor tem 
recebido por conta de seu papel na efetivação de propostas que visem 
à melhoria da educação escolar, especialmente a pública. Esse fator 

tem contribuído para que formação destes profissionais ganhasse destaque 
passando a constituir grande parte do corpus das agendas governamentais, 
que através das reformas educativas, sobretudo recomendadas no cenário 
internacional, ganharam ainda mais força a partir da década de 1990.

Considerando esse contexto, Maués (2011) constatou que ao anali-
sar os documentos da Organização de Cooperação de Desenvolvimento 
Econômico (OCDE)4identificou que grande parte das soluções para melhorar 
a qualidade da educação indicadas por essa organização, perpassam pela 
formação de professores.

No Brasil, a consolidação das influências internacionais, como as da 
OCDE, ganha ainda mais relevo quando da publicação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
em que é possível observarmos diversos mecanismos de regulação com 
o intuito de disciplinar e qualificar as ações relativas à formação dos pro-
fissionais da educação. Na referida legislação, diferentes artigos (61 a 67) 
explicitam a preocupação com valorização do magistério através de ações 
que envolve a participação dos entes federados, isto é, União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Outro dispositivo que merece destaque por 
também sofrer influências externas são as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
regulamentada através da Resolução do Conselho Nacional de Educação – 
CNE/CP nº 01/2002.

As orientações dessa Resolução destinam-se a adequação da formação 
docente ao contexto atual, fomentando dentre outros aspectos, processos 
de mudança nas instituições formadoras.

Desse modo, estas legislações apontam para que este espaço de for-
mação possibilite a aproximação entre o campo de formação e campo de 

4 A OCDE é uma entidade internacional, formada por países ricos, cuja missão é promover/recomen-
dar políticas que visam a melhoria da economia e do bem-estar social em todo o mundo. Todas 
as suas ações têm o compromisso comum para o desenvolvimento, emprego, comércio e engaja-
mento sustentável, baseada na cooperação internacional e para o bem‐estar de todos. Disponível 
em: <http://www.oecd.org/fr/apropos/>. Acesso em: 04 set. 2017.
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atuação profissional permitindo maior aproximação entre a teoria e a prá-
tica, o que aliás é uma preocupação recorrente na formação de professores.

A partir de um estudo organizado por Gatti e Nunes (2008), acerca dos 
currículos dos cursos de Pedagogia, Letras, Matemática e Biologia, as auto-
ras demonstram que o perfil da educação ainda é bastante concentrado no 
conhecimento disciplinar específico, reservando à formação pedagógica um 
espaço muito pequeno nesse processo formativo. As referidas autoras cha-
mam atenção para o fato de que mesmo com a proposição das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO CNE/CP N.º 01/2002) de inserir disci-
plinas de cunho pedagógico nos cursos de licenciatura desde o início, muitos 
cursos ainda não seguem essa orientação, e àqueles que fazem, não esta-
belecem relações entre esses conhecimentos e o conhecimento disciplinar.

Diante desse contexto, dentre as recentes ações do Governo Federal com 
vistas a qualificação da formação docente e o enfrentamento das proble-
máticas que envolvem a formação em âmbito inicial, sobretudo a dicotomia 
entre teoria e prática, surge o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência – PIBID. Esse Programa tem sido uma alternativa na promoção 
de mudanças relativas à formação de professores no Brasil, cuja finalidade 
é elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura presenciais através da inserção dos 
licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública, proporcionando inte-
gração entre educação superior e educação básica, além de contribuir para 
valorização do magistério (CAPES/PIBID, 2014).

Ao tratar dos marcos regulatórios da formação de professores no Brasil, 
Maués (2012) aponta a necessidade de estarmos atentos à proposição e 
execução das políticas e projetos, na perspectiva de identificar dificuldades, 
potencialidades e poder contribuir para a melhora e/ou redirecionamento 
dessas propostas. Desta feita, considerando nosso olhar para formação ini-
cial docente, o objetivo deste artigo foi compreendermos o “estado da arte” 
do PIBID, avaliando a produção científica sobre esse Programa, identificando 
algumas tendências e resultados deste tema. Para tal, foi realizado um 
levantamento das produções científicas sobre o tema constantes no Banco 
de Teses e Dissertações da CAPES, nos trabalhos apresentados no Grupo 
de Trabalho de Formação de Professores da ANPED (GT-08 – Formação 
de Professores) e do Portal Scielo, ambos compreendidos no período entre 
2012 a 2016.
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A opção em pesquisar a formação de professores exige certo conheci-
mento em relação ao que vem sendo produzido nesta importante e decisiva 
área da educação, tanto em sua amplitude quanto em relação às especifi-
cidades do nosso objeto de pesquisa. Nesse sentido, este artigo é parte da 
pesquisa de dissertação que, considerando tal proposição, possui entre seus 
objetivos a realização de um estudo inspirado nas pesquisas do tipo “estado 
da arte” sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 
cujo foco centra-se no complemento à formação inicial docente no Brasil. 
Nossa pretensão foi realizar, na medida do possível5, o que Romanowski e 
Ens (2006) propõem em seu artigo intitulado As pesquisas denominadas do 
tipo “estado da arte” em educação, qual seja, um mapeamento buscando 
identificar e examinar os conhecimentos já elaborados, seus enfoques, os 
temas mais pesquisados e as lacunas existentes.

Para tanto, o presente artigo apresenta além desta introdução, uma breve 
exposição do PIBID a partir dos dispositivos legais que o regulamentam, a 
metodologia de pesquisa utilizada, a apresentação e discussão dos dados, 
considerações finais e referências.

Percurso metodológico

A pesquisa aqui relatada é um estudo documental, do tipo “estado 
da arte”. As pesquisas do tipo “estado da arte” oferecem uma contribui-
ção importante na constituição do campo teórico de determinada área de 
conhecimento. Segundo Romanowski e Ens (2006), a realização desse tipo 
de estudo justifica-se por possibilitarem uma visão geral do vem sendo pro-
duzido sobre determinada área permitindo aos interessados conhecerem a 
evolução das pesquisas, assim como suas principais características e foco, 
além de ser possível identificar as lacunas existentes.

Para tanto, conforme sugerem Romanowski e Ens (2006), seguimos 
alguns procedimentos necessários para construção do nosso inventário. 
Primeiramente, realizamos a definição dos descritores para direcionarmos 
as buscas a serem realizadas. Em seguida selecionamos as fontes da pes-
quisa. A partir disso, demos sequência a pesquisa realizando o levantamento 
dos trabalhos a partir da leitura dos títulos e construímos um quadro com as 

5 Utilizamos a expressão “na medida do possível”, por reconhecermos a dificuldade e complexidade 
de realizar um estudo como o proposto frente à vasta produção sobre o PIBID no âmbito da for-
mação de professores publicada no Brasil.
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seguintes seções: autor, título do trabalho, data da publicação e instituição6. 
Por fim, procedemos a análise e elaboração de inferências com base nas 
discussões sobre a formação docente, nos dados do governo federal sobre 
o programa e no conhecimento construído a partir desse levantamento.

Nessa direção, com a finalidade de verificarmos o que os pesquisadores 
da área da educação têm investigado sobre o PIBID e como têm sido avalia-
dos os resultados desse Programa, segundo esses estudos, realizamos um 
levantamento dos trabalhos que versam sobre a temática já citada e que 
foram divulgados no Scientific Electronic Library Online (Scielo), no período 
de 2012 a 2016, portal que reúne na internet um conjunto de artigos cientí-
ficos publicados. Utilizamos também, o Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES (período de 2012 a 2016), que também é uma biblioteca virtual que 
disponibiliza a produção científica nacional e internacional. Ambos foram 
usados por se tratarem de importantes bases de dados para consulta de 
periódicos no Brasil. Consultamos ainda o Grupo de Trabalho (GT – 08, 
que versa a Formação de Professores) das Reuniões Anuais da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e

Pesquisa em Educação (ANPEd), considerando as cinco últimas edições 
(33ª – 2010 a 37ª – 2015), que foi privilegiada por se tratar do maior evento 
científico para exposição de pesquisas educacionais do Brasil.

Selecionamos os trabalhos a partir da leitura dos seus títulos disponí-
veis nos locais de busca e escolhemos aqueles que faziam referência a um 
dos seguintes descritores: PIBID, o PIBID na formação docente e iniciação à 
docência. Essas expressões (palavras-chave) foram usadas para efetuar a 
busca nas bases online do Scielo e no GT – 08 de Formação de Professores 
da ANPEd.

No Portal da CAPES utilizamos apenas o descritor “PIBID”, uma vez que 
verificamos uma acentuada produção acadêmica neste portal, principal-
mente se incluíssemos os demais descritores mencionados anteriormente, 
o que demandaria um tempo maior para a realização da pesquisa. Ainda 
assim, utilizando apenas o descritor “PIBID”, o sistema do Banco de Teses 
e Dissertações da CAPES identificou um total de 477 resultados. Destes, 
102 eram teses de Doutorado, 334 eram referentes ao Mestrado Acadêmico, 
75 ao Mestrado Profissional, e 2 se referiam a categoria profissionalizante. 

6 Nos casos em que aparecem mais de um autor na produção citada, fizemos referência à Institu-
ição do primeiro autor/a.
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Desta feita, considerando a dimensão das pesquisas que envolvem o pro-
grama PIBID no âmbito nacional, fizemos uso de um filtro, disponível no 
próprio Portal da CAPES, selecionando assim, somente os trabalhos que 
estivessem situados na área de concentração da Formação de Professores, 
nosso objeto de análise maior, o que totalizou 17 resultados.

Finalmente, ao obtermos a listagem dos trabalhos, selecionamos aque-
les que, por meio da leitura dos títulos, estavam vinculados aos descritores 
já anunciados e inseridos na área de formação de professores.

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência: 
breve histórico

O PIBID foi criado a partir da Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezem-
bro de 2007, sendo uma iniciativa do Ministério da Educação – MEC, com o 
propósito de valorizar a formação de professores para a Educação Básica. 
Esse Programa concede bolsas a alunos de licenciaturas presenciais partici-
pantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de 
Educação Superior – IES, em parceria com escolas de educação básica da 
rede pública de ensino. Após quase três anos, através do Decreto nº 7.219, 
de 24 de junho de 2010 o PIBID ficou instituído oficialmente como política 
pública educacional.

Assim, conforme este Decreto fica estabelecido que:

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 
PIBID, executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES, tem por finalidade fomen-
tar a iniciação à docência, contribuindo para o aperfeiçoamento 
da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de 
qualidade da educação básica pública brasileira (BRASIL, 2010, 
p.4).

No início, o referido Programa priorizava o atendimento de área espe-
cificas como Física, Química, Biologia e Matemática, dada a carência de 
profissionais nestas áreas, além de buscar resgatar o interesse desses/as 
jovens por esses cursos e promover sua valorização profissional. Contudo, a 
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partir de 2009, estudos7 evidenciaram resultados promissores apresentados 
pelo Programa, e com isso, o PIBID ampliou-se para as demais licenciatu-
ras, envolvendo toda a Educação Básica e abrangendo agora a Educação de 
Jovens e Adultos, a Educação Indígena, a Educação do Campo e Quilombola.

A coordenação desse Programa está sob a égide da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 
órgão que em função das alterações sofridas através da Lei n.º 11.502, de 
11 de julho de 2007, passou também a atuar na formação de professores 
para Educação Básica, incentivando tanto a formação inicial quanto a for-
mação continuada desses profissionais, por meio da Diretoria de Educação 
Básica Presencial – DEB.

Para cumprimento desse propósito, a referida Diretoria desenvolve suas 
ações a partir de uma matriz que articula três vertentes e serve como base 
para a criação dos programas por ela desenvolvidos, como o PIBID. Esses 
referenciais podem ser observados conforme ilustra a figura abaixo.

Figura 1 – Matriz de referência das ações da DEB.

Fonte: Relatório de Gestão – DEB (2009-2013)

7 Relatório de Gestão 2009-2011 apresentado pela Diretoria de Educação Básica Presencial – DEB 
(2012). Disponível em:<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/relatorios-e-da-
dos>
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O PIBID tem como objetivos: incentivar a formação de docentes em nível 
superior para a educação básica; contribuir para a valorização do magis-
tério; elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identifi-
cados no processo de ensino-aprendizagem; incentivar escolas públicas de 
educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos 
futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação 
inicial para o magistério; e contribuir para a articulação entre teoria e prática 
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações aca-
dêmicas nos cursos de licenciatura. (BRASIL, 2010, p. 4).

Para consolidar tais objetivos, o Programa se desenvolve a partir do diá-
logo e da interação através da articulação entre os envolvidos no Programa 
– licenciandos, coordenadores, supervisores, instituições formadoras e 
escolas –, gerando um movimento dinâmico e sinérgico de formação recí-
proca. Assim, esse modelo de interação é ilustrado conforme figura abaixo:

Figura 2 – Interação entre os envolvidos

Fonte: Relatório de Gestão – DEB (2009-2013)
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Convém ressaltarmos que esse Programa se insere num cenário de 
frequentes transformações à educação enraizadas no modo de produção 
capitalista e no neoliberalismo. Portanto, seu surgimento decorre de um con-
texto político mais amplo, desencadeado por uma série de dispositivos legais 
com o propósito de regular uma política de formação de professores, dentre 
os quais destacamos o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
(DECRETO Nº 6.094/2007) que estabeleceu dentre outras diretrizes, em seu 
artigo 2º, a instituição de “[...] programa próprio ou em regime de colabora-
ção para formação inicial e continuada de profissionais da educação [...]”, e, 
ainda, do Decreto nº 6.7558, de 29 de janeiro de 2009 que instituiu a Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica.

Considerando as suas características singulares, o PIBID apresenta 
alguns aspectos que o torna um diferencial, como por exemplo a concessão 
de bolsas, que atinge todos os envolvidos no Programa, isto é, estudan-
tes das licenciaturas, os professores da Educação Básica e professores da 
Instituições de Ensino Superior – IES. O incentivo financeiro, associado ao 
desenvolvimento de práticas docentes nas escolas durante o processo de 
formação inicial, pode ser um dos fatores que contribui para o fortaleci-
mento do Programa. Outro aspecto que configura seu diferencial é que o 
PIBID não se confunde com os estágios supervisionados, uma vez que sua 
proposta é extracurricular, com carga horária superior à estabelecida para 
os referidos estágios, inclusive quanto ao desenvolvimento das atividades 
pelos licenciandos nas escolas parceiras (BRASIL, 2011).

A proposta de iniciação à docência materializada no PIBID também está 
consonância nos estudos de Nóvoa (2009), ao advogar que a formação dos 
professores deve estar próxima do ambiente profissional desses futuros 
docentes, de modo que os licenciandos durante seu percurso formativo ini-
cial, construam os saberes pertinentes à profissão tendo como referência 
a escola. Além disso, através do PIBID os licenciandos aproximam-se da 
realidade escolar como docentes em formação, possibilitando aos bolsistas 
de iniciação à docência a oportunidade de pesquisar sobre o ensino, sua 
prática e profissão, sendo formados como pesquisadores (PIMENTA, 2012), 
sustentando o tripé da formação universitária, ou seja, ensino, pesquisa e 
extensão.

8 Atualmente esse Decreto encontra-se revogado, estando a referida política regulamentada pelo 
Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2016.
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Atualmente o PIBID está presente em 284 Instituições de Ensino Superior, 
desenvolvendo 313 projetos de iniciação à docência, contabilizando um total 
de 90.254 participantes, dentre os quais 72.845 são estudantes de licen-
ciaturas (bolsistas de iniciação à docência), envolvendo diversas escolas 
públicas espalhadas pelo país (CAPES, 2015).

Com a proposta de iniciação à docência fomentada pela CAPES/DEB 
consubstanciada nas ações do PIBID, espera-se que haja um aumento pela 
procura dos cursos de licenciatura articulado à diminuição nos índices de 
evasão dos mesmos, além do reconhecimento de um novo status para as 
licenciaturas na comunidade acadêmica e indicação de melhoria no IDEB – 
Índice de Desenvolvido da Educação Básica, em escolas participantes.

Análise dos dados: o PIBID na visão dos pesquisadores

Para compormos nosso inventário, inicialmente selecionamos 29 traba-
lhos, dos quais 14 são artigos, 10 são dissertações (Mestrado Acadêmico), 
03 são dissertações (Mestrado Profissional) e 02 são teses (Doutorado 
Acadêmico) originários dos bancos de pesquisas já mencionados. Em 
seguida, para nossa análise, selecionamos a partir da leitura dos resumos 
aqueles que tinham como foco o PIBID na formação de professores, ficando 
distribuídos da seguinte forma: 4 artigos do GT-08 da ANPEd, 10 artigos (de 
diversos periódicos) do Portal Scielo e 10 trabalhos do Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES.

Tabela 01: Distribuição dos trabalhos do GT – 08 da ANPEd (33ª a 37ª RA)
REUNIÃO
ANUAL 

(RA)
ANO AUTOR TÍTULO INSTITUIÇÃO

37ª 2015 Tatiana Moraes Queiroz de 
Melo; Silvana Ventorim

O PIBID NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA: percepções 
sobre o início

Universidade Estadual de 
Feira de Santana

37ª 2015 Francisco Cleiton Alves
PIBID COMO TERRITÓRIO 
INICIÁTICO DAS APREN-
DIZAGENS EXPERENCIAIS

Universidade do
Estado da Bahia

37ª 2015
Natalia Neves Macedo

Deimling; Aline Maria de
Medeiros Rodrigues Reali

PROGRAMA INSTITUCION-
AL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 
À DOCÊNCIA: possibilidades, 
limites e desafios para o es-
treitamento da relação entre 
universidade e escola

UTFPR UFSCar
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37ª 2015

Lílian Aparecida
Ferreira;

Aline Maria de Medeiros
Rodrigues Reali

APRENDENDO A ENSINAR 
E A SER PROFESSOR: con-
tribuições e desafios de um 
programa de iniciação à 
docência para professores 
de educação física

Universidade Federal de São 
Carlos

Fonte: Elaboração própria com base no levantamento nos Anais online da 33ª a 37ª RA da 
ANPEd realizado pelas autoras no GT – 08 para o período 2010 a 2015.

Através dos dados coletados a partir do Grupo de Trabalho 08 (formação 
de professores), da ANPEd, identificamos um total de 4 trabalhos distribuí-
dos somente no ano de 2017, equivalente à 37ª Reunião Anual da referida 
Associação. Apesar de nossa tentativa em pesquisarmos desde a 33ª RA 
(2010), utilizando os descritores “PIBID”, “PIBID na formação docente” e 
“iniciação à docência”, não encontramos trabalhos acerca da temática em 
questão.

As propostas de estudos desses quatro artigos versam em torno da 
proximidade do licenciando com o campo de atuação, isto é, a articula-
ção universidade/escola, conforme o primeiro e o terceiro artigo listado. 
O segundo, ressalta o PIBID na promoção da interface teoria-prática no 
processo de iniciação à docência através dos trabalhos pedagógicos de 
intervenção. E o quarto artigo, trata das contribuições formativas aos pro-
fessores em formação a partir do papel do professor supervisor (da escola 
parceira) como coformador.

A seguir os dados identificados no Portal Scielo, sendo necessário a 
inclusão do

Periódico em que o trabalho foi publicado.

Tabela 02: Distribuição dos trabalhos no Portal Scielo (2012 a 2016)

AUTOR TÍTULO ANO PERIÓDICO INSTITUIÇÃO

Giana Amaral Yamin; 
Míria Izabel Campos; 

Bartolina Ramalho 
Catanante

“QUERO SER PROFESSORA”: a 
construção de sentidos da docência por 

meio do PIBID
2016

Revista Brasileira 
de Estudos 

Pedagógicos

Universidade Estadual 
de Mato Grosso do Sul

Claudia Gomes; Vera 
Lucia Trevisan de Souza

O PIBID E A MEDIAÇÃO NA 
CONFIGURAÇÃO DE SENTIDOS SOBRE 

A DOCÊNCIA
2016 Psicologia Escolar e 

Educacional

Universidade Federal 
de Alfenas – Alfenas 

– MG
Luiz Marcelo Darroz; 
Clóvis Milton Duval 

Wannmacher

APRENDIZAGEM DOCENTE NO ÂMBITO 
DO PIBID/FÍSICA: a visão dos bolsistas 

de iniciação à docência
2015

Ensaio Pesquisa 
em Educação em 

Ciências

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul

Paulo Afranio Sant’Anna; 
Luiz Otávio Costa 

Marques

PIBID DIVERSIDADE E A FORMAÇÃO DE 
EDUCADORES DO CAMPO 2015 Educação & 

Realidade

Universidade 
Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri
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Elaine Fernandes Mateus
UM ESBOÇO CRÍTICO SOBRE 

“PARCERIA” NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

2014 Educação em Revista Universidade Estadual 
de Londrina

Mayra Prates 
Albuquerque; Lourdes 

Maria Bragagnolo Frison; 
Gilceane Caetano Porto

MEMORIAL DE FORMAÇÃO ESCRITO 
NO DECORRER DA PRÁTICA 

DOCENTE: APRENDIZAGENS SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

2014
Revista Brasileira 

de Estudos 
Pedagógicos

Universidade Federal de 
Pelotas

Elaine Mateus

PRÁTICAS DE FORMAÇÃO 
COLABORATIVA DE PROFESSORES/

AS DE INGLÊS: representações de uma 
experiência no Pibid

2013 Revista Brasileira de 
Linguística Aplicada

Universidade Estadual 
de Londrina

Maria Aparecida 
Bergamaschi; Dóris 
Bittencourt Almeida

MEMORIAIS ESCOLARES E 
PROCESSOS DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA
2013 Educação em Revista Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul

Andréa Rosana Fetzner; 
Maria Elena Viana Souza

CONCEPÇÕES DE CONHECIMENTO 
ESCOLAR: POTENCIALIDADES DO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

2012 Educação e Pesquisa
Universidade Federal 
do Estado do Rio de 

Janeiro

Marli André
POLÍTICAS E PROGRAMAS DE APOIO
AOS PROFESSORES INICIANTES NO 

BRASIL
2012 Cadernos de

Pesquisa

Pontifícia
Universidade

Católica de São
Paulo

Fonte: Elaboração própria com base no levantamento do Portal Scielo para o período 
2012 a 2016.

Acerca dos trabalhos listados acima, essas pesquisas demonstraram 
sinteticamente, que seus autores buscaram estudar o PIBID a partir da 
relação prática da docência, envolvendo a relação teoria e prática, aspecto 
também observado nas pesquisas divulgadas no GT-08 da ANPEd; o PIBID 
enquanto fomentador da aprendizagem docente por meio da vivência esco-
lar; o PIBID como possibilidade de novas práticas; a formação colaborativa 
que ocorre por meio do Programa, envolvendo alunos-alunos e alunos e 
professores; a construção de saberes profissionais por meio da iniciação à 
docência; A experiência no PIBID, aparecendo quase sempre como um divi-
sor de águas na relação com a licenciatura e com a docência; O PIBID como 
espaço de conhecimento e formação; o fomento do PIBID na superação das 
dificuldades do cotidiano escolar, impingindo no licenciando o significado do 
trabalho docente; e por fim, a abordagem do Programa no contexto da polí-
tica educacional que coloca no centro do debate, a formação e a valorização 
da profissão docente.

Como último local de buscas para constituição do nosso inventário, lis-
tamos abaixo os dados encontrados no Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES. Assim apresentamos os seguintes trabalhos:
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Tabela 03: Distribuição dos trabalhos no Banco de Teses e D issertações da CAPES  
(2012 a 2016)910

AUTOR TÍTULO ANO INSTITUIÇÃO TIPO

Ana Valeria Roldan 
Viana

TORNAR-SE PROFESSOR DE ARTES VISUAIS: aportes do 
PIBID ao aprendizado da docência 2015 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A9

Hamilton Perninck 
Vieira

SABERES DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E PRÁXIS 
PEDAGÓGICA DE COORDENADORES DE ÁREA DO PIBID-

UECE: um olhar a partir de Paulo Freire Fortaleza
2015 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A

Suzicassia Silva 
Ribeiro

PERCEPÇÕES DE LICENCIANDOS SOBRE AS 
CONTRIBUIÇÕES DO PIBID-MATEMÁTICA 2013 Universidade Federal 

De Lavras - Ufla
Dissertação 

M.P10

Cesar Augusto Sadalla 
Pinto

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR CRÍTICO-REFLEXIVO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA: realidades e possibilidades no âmbito 

do PIBID IFCE
2015 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A

Cicera Sineide Dantas 
Rodrigues

TESSITURAS DA RACIONALIDADE PEDAGÓGICA NA 
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: narrativas de professores 

formadores
2016 Universidade Estadual 

Do Ceará Tese Doutorado

Claudio Cesar 
Torquato Rocha

SABERES DA DOCÊNCIA APRENDIDOS NO PIBID: um 
estudo com futuros professores de sociologia 2013 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A

Giovana Maria Belem 
Falcao

SER PROFESSOR SUPERVISOR DO PIBID: movimentos na 
constituição identitária 2016 Universidade Estadual 

Do Ceará

Aline Fernandes Melo ANÁLISE DE AUTOAVALIAÇÕES DE LICENCIADOS DO 
PIBID- INGLÊS 2016 Universidade Federal 

de Lavras
Dissertação 

M. P

Cintia Goncalves 
Sombra

EGRESSOS DO PIBIB/UECE DOS SUBPROJETOS DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FÍSICA E QUÍMICA: onde atuam e o 

que pensam sobre a permanência na docência?
2016 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A

Maria Adriana Borges 
Dos

Santos

EXPERIÊNCIA FORMATIVA DO PROFESSOR SUPERVISOR: 
estudo de caso do PIBID/Educação Física/UECE 2016 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A

Ana Maura Tavares 
Dos Anjos

REFLEXIVIDADE E FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES NO ÂMBITO DO PIBID: evidências de 

contribuições para o desenvolvimento profissional de 
docentes da educação básica

2015 Universidade Estadual 
Do Ceará

Dissertação 
M.A

Caroline Teixeira 
Borges

O PROFESSOR SUPERVISOR DO PIBID: o que pensa, faz e 
aprende sobre a profissão? 2015 Universidade Estadual 

Do Ceará
Dissertação 

M.A

Fonte: Elaboração própria com base no levantamento do Banco de Teses e Dissertações 
da CAPES para o período 2012 a 2016.

No Banco de Teses e Dissertações da CAPES, percebemos que a incidência 
de pesquisas acerca desse Programa é bastante extensa, envolvendo múlti-
plos aspectos do PIBID enquanto complemento à formação de professores. 

9 A sigla M.A faz referência ao Mestrado Acadêmico.
10 A sigla M.P faz referência ao Mestrado Profissional.
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Através das pesquisas divulgadas nesse portal, sintetizamos quais são os 
aspectos que a comunidade acadêmica tem se inclinado a pesquisar.

Um dos mais destacados é a busca pela compreensão/identificação das 
contribuições do PIBID incidindo em diversas licenciaturas. Nesse caso, o 
que os pesquisadores mais levam em conta nas suas pesquisas é a avalia-
ção da experiência que os próprios bolsistas licenciandos fazem acerca do 
Programa.

O segundo destaque nas pesquisas divulgadas voltou-se para os estudos 
sobre o Professor Supervisor (professor da escola parceira do Programa). 
As pesquisas acerca desse aspecto incidiram em algumas questões espe-
cíficas como: o papel que o professor supervisor assume na proposta do 
PIBID, a formação continuada desses professionais, o exercício da reflexão 
da prática, a promoção da aproximação entre alunos e os pares, o aper-
feiçoamento da prática pedagógica, o PIBID como espaço de formação 
continuada no processo de desenvolvimento profissional.

Na sequência, outro aspecto bastante demonstrado no interesse dos 
pesquisadores foi a verificação da proximidade entre escola e universidade, 
além de investigações que demonstraram a contribuição da articulação teo-
ria e prática no processo de formação inicial docente e a constituição dos 
saberes da docência através da experiência no PIBID.

Observamos ainda, o interesse da comunidade acadêmica em estudos 
voltados aos Coordenadores de Área, que são professores das Instituições 
de Ensino Superior, prevalecendo aqui, a formação continuada de professo-
res. O que demonstra que o “estado da arte” acerca do PIBID demonstra um 
panorama acerca da formação em seus dois níveis: inicial e continuada.

De modo geral, os trabalhos identificados no portal da CAPES indicaram 
em seus resultados, aspectos positivos da adoção do referido Programa na 
formação dos licenciandos, reforçando sua proposta que versa acerca de 
uma formação mais qualificada, proporcionando, sobretudo, uma forma-
ção integrando, articulando instituições formadoras, lócus específicos de 
formação docente, e Escolas de Educação Básica Pública, ambiente de tra-
balho dos profissionais em formação.
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Considerações finais

Considerando que a profissão docente é hoje umas das profissões que vem 
adquirindo novas características em virtude das transformações na socie-
dade, a formação desses profissionais passou a ser amplamente debatida 
no cenário mundial a fim de responder as necessidades contemporâneas.

Nesse viés, considerando as discussões necessárias à formação de pro-
fessores, selecionamos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID, por se inserir no âmbito de uma política voltada à forma-
ção e valorização do magistério. Considerando a proposta desse Programa 
e sua acentuada presença no contexto brasileiro, nos interessou realizar um 
estudo documental do tipo “estado da arte”, na tentativa de demonstrar-
mos quais aspectos desse Programa estão sendo valorizados no âmbito 
das pesquisas acadêmicas.

Tomando esse estudo como norteador no desenvolvimento de novas pes-
quisas, através do levantamento de estudos sobre o tema, constatamos que 
o Programa já se constitui um alvo de muitos pesquisadores. É interessante 
notarmos que, entre os 29 trabalhos analisados, foi possível verificarmos 
que as pesquisas divulgadas acerca da temática PIBID, no contexto da for-
mação de professores, concentraram seus estudos nas repercussões que 
o PIBID oferece à formação dos licenciandos, ressaltando que esses resul-
tados têm sido extremamente positivos, uma vez que a aproximação entre 
teoria e prática na formação docente parece ser facilitada por essa iniciativa.

Observamos ainda que há alguns pontos que ainda não receberam 
atenção suficiente por parte da comunidade acadêmica que se dedica 
aos estudos dessa temática, como as repercussões do PIBID nas IES que 
aderiu ao programa. Essa questão é pertinente uma vez que podemos nos 
questionar quanto as dificuldades que essas instituições podem encontrar 
na implantação dessa proposta; se estão e como estão avaliando os seus 
resultados; qual a percepção dos professores universitários participantes 
do programa; ou ainda, se tem havido mudanças nas práticas pedagógicas 
dessas instituições formadoras.

Destacamos ainda como lacunas de pesquisa a baixa quantidade de 
trabalhos relativo aos Subprojetos de Pedagogia, principalmente se levar-
mos em conta que é a licenciatura com o maior quantitativo de bolsistas 
licenciandos, além de ser um curso destinado exclusivamente formação 
de professores. Por último, citamos a ausência de trabalhos que explorem 
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pesquisas no âmbito do PIBID-Diversidade, que é um desdobramento do 
PIBID e que tem a mesma função na proposta, com a diferença que está 
voltado para Educação do Campo.

Finalmente, concluímos que apesar de algumas limitações apresentadas 
pelo PIBID, concordamos que ele está sendo um importante programa para 
que aconteçam transformações decisivas na formação de futuros profes-
sores, não somente para o licenciando, professor em formação inicial, mas, 
também, a todos os envolvidos nos Programa: escolas, supervisores (pro-
fessores da rede pública de ensino) e instituições formadoras.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO MUNICÍPIO DE 
PARAIPABA/CE

Grayceane Gomes da Silva1

Resumo: O presente estudo vem apresentar pesquisa empreendida sobre 
como a política de educação municipal da cidade de Paraipaba tem acolhido 
as demandas referentes à inclusão de estudantes com deficiência. Este tra-
balho teve como objetivos analisar como o município desenvolve ações de 
inclusão educacional, identificar quais ações são realizadas e qual relevân-
cia é dada ao assunto. A trajetória metodológica consistiu na realização de 
pesquisa bibliográfica e documental, além de análise dos dados disponíveis 
nos bancos de dados nacionais do Ministério da Educação (MEC) e Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com-
plementado com visitas a Secretaria de Educação Municipal para colher 
dados complementares no local. O Brasil ao longo dos últimos 20 anos 
tem desenvolvido legislações que dispõem sobre os direitos das pessoas 
com deficiência com foco na perspectiva de inclusão social. Desse modo, 
estados e municípios têm buscado desenvolver ações para se adequarem 
as determinações legais, nesse contexto, as ações desenvolvidas no muni-
cípio em tela são direcionadas ao atendimento dessas legislações. Assim, 
concluiu-se que não há uma mobilização local para o desenvolvimento de 
ações específicas que resultam em debilidade no desenvolvimento pleno 
das crianças e adolescentes que se encontram matriculadas nas escolas 
regulares.
Palavras-chave: Educação, Inclusão, Pessoas com deficiência.

1 Assistente social Hospital Municipal Dr. Abelardo Gadelha da Rocha - HMAGR. Graduada pelo Cur-
so de serviço social da Universidade Estadual do Ceará – Uece. 
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Introdução

A trajetória das pessoas com deficiência na história da humanidade 
é marcada pela exclusão e abandono, por não serem consideradas 
parte dos padrões de normalidade estabelecidos pela sociedade. 

A partir do fortalecimento das lutas sociais e da constituição dos direitos 
humanos, todos têm direito a uma vida digna, desse modo, o olhar sobre 
essas pessoas veio sendo modificado.

Segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2010, o Brasil estimou uma população de 45.606.048 milhões de 
pessoas com deficiência que correspondem 23,09% dos cidadãos brasileiros, 
o Ceará, respectivamente apresentou 2.340.150 milhões que corresponde 
27,69%. Logo, o Estado apresenta índices maiores que o nacional, que exige 
atenção e ações dos governantes no cuidado e proteção social.

Nesse caminho, os direitos das pessoas com deficiência estão expres-
sos em legislações gerais, como a Constituição Federal de 1988, mas 
também, estão determinados em legislações específicas, em âmbito inter-
nacional e nacional, como a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida 
como Estatuto da Pessoa com Deficiência “destinada a assegurar e a pro-
mover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania”. (BRASIL, 2015, p.1).

Sendo assim, este estudo tem como foco a análise das ações destina-
das ao atendimento de pessoas com deficiência, na política de educação, 
desenvolvidas pelo município de Paraipaba, localizado no litoral oeste do 
Estado do Ceará.

Logo, esta pesquisa objetivou analisar como o município desenvolve 
ações e políticas para a inclusão educacional dessas pessoas, identificar 
que ações são desenvolvidas pela secretaria de educação municipal e que 
relevância é dada ao tema que envolve a educação inclusiva.

Para desenvolver o estudo, dispomos de pesquisa bibliográfica e 
documental, além de coleta de informações para identificação das ações 
desenvolvidas. Desse modo, este estudo vem desvelar questões como qual 
a relevância dada no âmbito da política de educação as demandas de inclu-
são das pessoas com deficiência, que ações são desenvolvidas, como tem 
se consolidado a educação inclusiva.
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Metodologia

A trajetória metodológica deste estudo consistiu na realização de pes-
quisa bibliográfica e documental sobre o tema, bem como de pesquisa 
empírica.

Nesta pesquisa foi utilizada a abordagem qualitativa, pois esta considera 
as subjetividades do objeto pesquisado. Esse tipo de análise considera os 
dados em sua essência para além das informações estatísticas. Sobre isso 
Esteban (2010, p. 127) define que

[...] a pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada 
à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e 
sociais, à transformação de práticas e cenários socioeducativos, 
à tomada de decisões e também ao descobrimento e desenvolvi-
mento de um corpo organizado de conhecimentos.

Cabe destacar que utilizamos dados quantitativos sempre que neces-
sário para mensurar a realidade estudada. Sobre isso, Minayo (1999, p.44), 
considera que devemos de forma criativa “articular teoria, métodos, acha-
dos experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico de 
resposta às indagações científicas”.

Através da realização de pesquisa bibliográfica e documental pudemos 
ter uma melhor compreensão acerca das categorias que compuseram a pes-
quisa, assim como a situação em que se encontra o objeto estudado. Como 
instrumento de coleta dos dados utilizamos as bases de dados nacionais 
e visitas a secretaria de educação do município para buscar informações 
complementares.

Após as etapas descritas, realizamos análise dos dados obtidos, a luz das 
legislações sobre o assunto, além de, utilizar as fontes bibliográficas para 
fundamentar a análise, a partir de estudos já realizados e fundamentações 
conceituais para o enriquecimento do diálogo entre a realidade encontrada 
e a literatura já existente sobre o assunto.

Desenvolvimento

As pessoas com deficiência configuram-se como grupo que ao longo 
da história humana passou por abandono e extermínio por não serem 
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considerados normais pela sociedade, no entanto, com o desenvolvimento 
das sociedades e das legislações, esse público entrou no rol das minorias 
sociais que sofrem com o preconceito e o descaso (BIANCHETTI, 1998). 
Mas, a realidade tem se transformado a partir das lutas por melhores condi-
ções de sobrevivência. Nesse contexto, consideramos:

[...] ser a deficiência uma condição social caracterizada pela 
limitação ou impedimento da participação da pessoa diferente 
nas diferentes instâncias do debate de idéias e de tomada de 
decisões na sociedade. A autora atribui o processo de desqua-
lificação ao fato da pessoa com deficiência ser considerada, no 
sistema capitalista, um peso à sociedade, quando não produz e 
não contribui com o aumento do capital. (ARANHA, 1995, apud 
ARANHA, 2001, p. 18).

Desse modo, podemos perceber que as barreiras enfrentadas pelas pes-
soas com deficiência perpassam as organizações dos ambientes em que 
vivem e frequentam, sendo as dificuldades em sua maioria decorrentes da 
falta de acessibilidade.

Segundo a Lei n. 13.146 de 6 de julho de 2015, em seu artigo 2º, o con-
ceito de pessoa com deficiência é “aquela que tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em inte-
ração com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 
(BRASIL, 2015, p. 1). Desse modo, podemos observar que esse conceito não 
envolve somente a pessoa em si, mas diz respeito ao ambiente no qual se 
insere, pois com as devidas oportunidades essas pessoas podem ocupar os 
espaços sociais plenamente.

As primeiras ações governamentais foram expressas no âmbito da 
Educação a partir da criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 
1854, hoje Instituto Benjamin Constant (IBC), depois o Instituto dos Surdos-
Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional de Educação dos 
Surdos. Até a década de 1990, as ações predominantes foram do para-
digma de integração, em que as pessoas com deficiência deveriam aprender 
de forma segregada para depois serem incluídas nos espaços sociais. 
(JANUZZI, 2006).
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Por muito tempo as ações destinadas às pessoas com deficiência foram 
de cunho filantrópico, sendo essas ações ainda presentes, através de ins-
tituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 
Sociedade Pestalozzi, Associações de surdos, dentre outras que promovem 
ações em torno da reabilitação, educação e formação para o trabalho. Essas 
ações se configuram como uma tomada de responsabilidade das funções 
estatais pela sociedade civil, diante a não atenção do Estado.

Assim, as principais ações eram realizadas por instituições especializadas 
de cunho filantrópico, no âmbito da educação pública eram predominantes 
às escolas e salas especiais, em que os estudantes não tinham convi-
vência com os colegas tidos normais. Mas, a partir dos anos 2000 com o 
acirramento das lutas por melhores condições e inclusão social, a partir da 
perspectiva de ocupação dos espaços sociais, com a garantia de acessibi-
lidade e atenção.

A inclusão social, portanto, não é processo que diga respeito 
somente à pessoa com deficiência, mas sim a todos os cida-
dãos. Não haverá inclusão da pessoa com deficiência enquanto 
a sociedade não for inclusiva, ou seja, realmente democrática, 
onde todos possam igualmente se manifestar nas diferentes ins-
tâncias de debate e de tomada de decisões da sociedade, tendo 
disponível o suporte que for necessário para viabilizar essa parti-
cipação. (ARANHA, 2001, p. 20-21).

Desse modo, temos que esse público tem ganhado visibilidade e teve 
suas condições observadas em diversos âmbitos, como saúde, educação, 
formação profissional, assistência social e trabalho. Sendo seus direitos 
reforçados em legislações como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, que destacam que a educação dessas pes-
soas deve ser preferencialmente em escolas regulares comuns.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Decreto nº 7.611 de 
17 de novembro de 2011, dispõem sobre a educação especial, na perspectiva 
de regulamentar que no âmbito da educação essa modalidade é transver-
sal a todos os níveis, sendo necessário atendimento especializado para que 
esses estudantes possam desenvolver-se e alcançar níveis educacionais 
de acordo com suas habilidades. Sendo o Decreto regulamentador da edu-
cação especial e do atendimento educacional especializado (AEE), como 
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suporte prestado em conjunto ao ensino básico para o desenvolvimento dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas 
habilidades e superdotação (BRASIL, 2011b).

Assim, Mendes (2006), pontua que a década de 1990 se configura como 
o período de difusão das ideias em torno da inclusão social, em que há a 
busca de equiparação de direitos e melhores condições para esse público, 
inclusive, ao considerar a educação inclusiva como melhor forma de aten-
dimento, com vistas ao acompanhamento especializado e adequação de 
espaços e metodologias de ensino.

As legislações específicas mais recentes vigentes no Brasil são a 
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com deficiência de 2008, 
cujo Brasil é signatário, e o Estatuto da Pessoa com deficiência, já citado, 
que tratam sobre os direitos das pessoas com deficiência, em uma perspec-
tiva transversal aos direitos individuais e sociais.

Em 2009 o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das pessoas 
com Deficiência e seu protocolo facultativo, em sua integralidade, a partir 
do Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, que torna a lei com cará-
ter de emenda constitucional. Nesse caminho, também, houve o avanço de 
superação do modelo médico para a adoção do modelo social, a partir do 
reconhecimento da Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF) que 
considera a deficiência como decorrente em grande medida das barreiras 
sociais. Sendo assim, é dever do Estado e da sociedade prover condições 
dignas ao desenvolvimento dessas pessoas. (BRASIL, 2011a).

Cabe destacar que no âmbito educacional a convenção dispõe que se 
deve haver a inclusão na perspectiva de desenvolver as habilidades dos 
estudantes com deficiência, com os suportes necessários de acordo com 
as demandas de cada um, para que possam ter desenvolvimento cognitivo 
e social para uma efetiva participação na sociedade.

O Estatuto da Pessoa com deficiência, instituído pela Lei nº 13.146 de 6 
de julho de 2015, no que se refere à educação o documento traz um con-
junto de proposições, que detalham determinações já presentes em outras 
legislações, com destaque a formação de professores para o atendimento 
especializado e a inclusão do tema em cursos de ensino superior e tecno-
lógico de áreas diversas. Também, assevera a proibição de cobrança de 
valores diferenciados em instituições privadas para o atendimento dessas 
pessoas e disposição de profissionais de apoio escolar, a fim de melhor 
acompanhá-las (BRASIL, 2015).
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Logo, em termos legislativos os direitos as pessoas com deficiência vêm 
sendo pautados há décadas em nível internacional e nacional, no entanto, o 
caminho para a garantia de tais direitos tem sido trilhado a passos lentos.

Para melhor organizar e unificar as ações em torno deste público foi esta-
belecido o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver 
sem limite, através do Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011, em que 
o Brasil se posiciona a favor das prerrogativas da Organização das Nações 
Unidas (ONU) quanto aos direitos desse público. Sendo assim, objetiva pro-
mover a partir da articulação e integração entre políticas, programas e ações 
o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência. (BRASIL, 2013).

As ações propostas pelo eixo educação preveem a instalação de salas 
multifuncionais e a atualização dos kits recebidos nas que já possuíam, 
destinação de recursos financeiros para as escolas reformarem seus espa-
ços na perspectiva da acessibilidade física, oferta de transportes escolares 
acessíveis, educação continuada aos professores, cursos para educação 
bilíngue. Há também programa para garantia de permanência no ensino 
superior e o BPC na escola para ampliação dos beneficiários de 0 a 18 anos 
matriculados na escola (BRASIL, 2013).

Portanto, podemos observar que ações em prol desse público vêm se 
desenvolvendo ao longo dos anos de acordo com as mudanças da sociedade, 
sendo cada vez mais necessário, desenvolver iniciativas que materializem 
as iniciativas descritas nas legislações.

Resultados e discussão

O tema sobre a inclusão educacional das pessoas com deficiência tem se 
destacado no cenário nacional nos últimos 20 anos, sendo objeto de várias 
legislações subsidiárias de acordo com as demandas identificadas. Cabe 
destacar, que a Educação Especial/Inclusiva é uma das metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE) com vigência de 2014 a 2024, que dispõe:

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garan-
tia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 



1329
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014).

Desse modo, é comprometimento dos entes federados organizarem 
estratégias e ações para que os estudantes com deficiência tenham ple-
nas condições de acompanharem as disposições curriculares e chances 
de formação acadêmica e profissional. Sendo as principais estratégias dis-
postas no sentido de garantir o atendimento especializado, a formação de 
profissionais para atuação com esse público e a intersetorialidade, além de 
parcerias com instituições privadas e filantrópicas.

A perspectiva de educação inclusiva tem superado progressivamente 
as formas segregadoras que predominaram até os anos 2000, em que as 
crianças e adolescentes com deficiência eram matriculadas em escolas e 
salas especiais exclusivas, sem o convívio com os estudantes tidos nor-
mais. Também, houve maiores iniciativas para proporcionar condições de 
permanência em escolas regulares (MENDES, 2006).

A difusão de informações sobre o assunto, além das normativas que 
determinam às ações de inclusão social que devem ser direcionadas a 
garantia de possibilidades de frequência às unidades escolares, sem discri-
minação e com qualidade, com vistas à eliminação das barreiras, faz com os 
pais busquem a garantia de melhores cuidados aos filhos com deficiência. 
Mas, para isso os municípios devem aderir aos programas e projetos, além 
de prestarem conta das ações realizadas para continuarem recebendo os 
incentivos federais.

Diante as determinações legislativas e organização das novas bases edu-
cacionais os Estados e municípios têm que se adequar as novas exigências 
para oferta de educação inclusiva. Desse modo, o município de Paraipaba 
tem se adequado a partir dos incentivos federais as condições estabeleci-
das nas diretrizes educacionais.

Nesse caminho, os gestores do município de Paraipaba têm buscado 
participar das ações e incentivos estabelecidos pelas instâncias de maior 
hierarquia, ao assinar termos de adesão como ao Programa BPC na escola e 
ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plano Viver sem 
Limite), que representam a atenção dada ao tema pelo governo municipal. 
Desse modo, se comprometeram a prestar ações e acompanhamento às 
crianças e adolescentes com deficiência da cidade.

Segundo informações colhidas na Secretaria de Educação do municí-
pio as ações direcionadas aos estudantes com deficiência são as salas de 
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recursos multifuncionais, que estão dispostas em seis escolas, duas na sede 
do município e outras quatro localizadas nas comunidades rurais. Também, 
dispõe de ônibus acessível do caminho do saber e disponibiliza profissionais 
de apoio escolar para o cuidado de estudantes que requerem maior atenção, 
mediante atestado médico.

A saber, as salas de recursos multifuncionais, principal iniciativa do AEE, 
são compostas de equipamentos e materiais, além de professores espe-
cializados em educação inclusiva, que se destinam ao desenvolvimento 
cognitivo e habilidades de estudantes com deficiência intelectual, visual e 
auditiva. Dentre os materiais que foram recebidos pelas escolas do municí-
pio podemos destacar: computadores, impressoras, kits de lupas, softwares 
para comunicação alternativa, jogos com textura, jogos com línguas de 
sinais, dentre outros.

A frequência às salas é realizada no contra turno ao que os estudantes 
estudam nas classes comuns e acontecem durante dois dias na semana, 
em uma hora cada, com professores especializados em educação inclu-
siva e/ou psicopedagogos. Cabe destacar, que realizam os atendimentos de 
todos os estudantes do município, inclusive aqueles das escolas particula-
res e estaduais.

Segundo dados do Censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) houve uma evolução nos 
números de matriculas de estudantes com deficiência, fruto das inter-
venções e determinações quanto à garantia de frequência e permanência 
escolar. A partir da tabela a seguir podemos visualizar essas mudanças:

Tabela 1 – Matrículas de estudantes com deficiência.

Ano Total de matrículas Escolas públicas Escolas privadas

2013 84 82 2

2014 103 105 1

2015 106 103 0

2016 119 116 3

2017 146 143 3

Fonte: Sinopses censos escolares (INEP)

A partir desses dados podemos perceber que houve aumento no número 
de matrículas, reflexo da maior procura dos pais em matricular seus filhos 
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e também da busca pela garantia de condições de permanência pelas ins-
tituições governamentais. Essas transformações proporcionam melhores 
índices de inclusão educacional ao município.

Quanto à acessibilidade física os dados indicam que boa parte das esco-
las não apresenta as adequações de um total de 36 (trinta e seis) escolas, 
entre rede pública e privada, somente 11 (onze) escolas apresentam em 
suas construções rampas, corrimões e adaptações arquitetônicas. Quando 
se trata dos banheiros o número diminui para 9 (nove) escolas no total. 
(OBSERVATÓRIO PNE, 2016).

De acordo com dados da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), não houve recebimento 
de recursos pelo município para reformas de escolas até 2013, através 
do Programa Escola Acessível, segundo informações de profissional da 
Secretaria de Educação essa falta de acessibilidade física decorre do fato 
de que a maioria das escolas é antiga, de um período que não havia essa 
exigência, mas que aos poucos estão conseguindo recursos do MEC para 
realizar reformas de adaptações de acordo com as normativas.

Nesse contexto, segundo o artigo 53 do Estatuto da Pessoa com 
Deficiência “a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus 
direitos de cidadania e de participação social”. (BRASIL, 2015). Desse modo, 
é dever do Estado garantir que os espaços públicos sejam acessíveis a 
pessoas com mobilidade reduzida, sendo necessário priorizar reformas de 
adequação e nas construções novas atender em seus projetos as normas 
vigentes.

Ainda sobre o assunto acessibilidade, os dados informam que até 2014 
não havia interpretes de Libras disponíveis no município, sendo este fator 
que dificulte a permanência de estudantes surdos nas escolas municipais, 
sendo necessário procurar escolas especializadas em Fortaleza ou não fre-
quentar a escola. É importante destacar, que a legislação vigente prioriza a 
formação de professores e interpretes a receber as demandas, sendo assim, 
quando não há formação esses estudantes são prejudicados.

A formação de professores é uma das principais questões a serem 
observadas para a oferta de educação inclusiva, pois todos os professores 
devem ter educação continuada para uma formação que acolha as diferen-
ças, na perspectiva de uma mudança da realidade escolar. Para que todos 
possam lidar com as diferenças, sem que a educação seja mero espaço de 
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adaptação de todos para a vida em coletividade ou aprendizagem de con-
teúdos pré-estabelecidos. (COSTA e LEME, 2015).

Os professores com formação em educação inclusiva e/ou psicopeda-
gogia no município trabalham nas salas de recursos multifuncionais, o que 
significa que nas salas comuns os professores não têm uma formação em 
nível de especialização na área, além disso, segundo profissional do municí-
pio os cursos de educação continuada na área devem ser procurados pelos 
professores que queiram tal formação. Sendo que esse tipo de conheci-
mento poderia ser fomentado e fortalecido entre os professores com oferta 
de cursos e capacitações no próprio município.

No contexto da perspectiva de inclusão social as pessoas com deficiên-
cia devem promover manifestação de suas necessidades para uma plena 
participação social e a sociedade deve promover ações que vislumbrem a 
promoção de suporte em âmbitos como o social, físico e econômico, para 
que possam viver com melhores chances de desenvolvimento (ARANHA, 
2001).

Há uma grande lacuna entre as necessidades educacionais, os dispo-
sitivos legais e as ações implementadas, também pelo fato dos principais 
gestores, secretários, prefeitos e vereadores, não terem conhecimento sobre 
as legislações para buscarem adequações. Além disso, não há organização 
de pessoas com deficiência e familiares para uma luta por direitos a esse 
grupo, no âmbito da educação as solicitações são individuais de acordo 
com as demandas, como falta de transporte, procura por atendimento espe-
cializado, mas não há uma organização para solicitar projetos e programas.

De acordo com os dados encontrados e as visitas a Secretaria de 
Educação do município, ainda há muito para fazer para que os estudantes 
com deficiência tenham uma plena atenção para o desenvolvimento inte-
gral. Sendo importante, a articulação da sociedade civil e governo para a 
implantação de ações mais organizadas.

Considerações finais

Como pudemos perceber ao longo do estudo, no que se referem à edu-
cação, as legislações convergem para a oferta de ações que acolham a 
diversidade de estudantes para uma equiparação de oportunidades para 
o desenvolvimento educacional e pessoal de crianças e adolescentes com 
deficiência. As determinações legais preveem a oferta de atendimento 
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educacional especializados, adequações arquitetônicas, confecção de 
materiais de apoio e formação de profissionais para o atendimento.

Sendo assim, observamos que o município de Paraipaba tem avançado 
na oferta de ações para educação inclusiva, visto que não apresenta insti-
tuições especializadas ao atendimento e a indicação de acompanhamento 
deve ser na própria comunidade, na perspectiva de acolher o número cres-
cente de estudantes com deficiência matriculados nas escolas regulares 
da cidade. No entanto, identificamos que as ações se limitam a atender as 
determinações legislativas, cujos equipamentos e materiais das salas de 
recursos multifuncionais, o ônibus acessível e verbas para reformas são 
adquiridos por meio de Programas do MEC.

Portanto, pudemos perceber ao analisar os dados do INEP e MEC além 
de, observar a organização das ações empreendidas no município, que as 
ações são destinadas a atenderem as determinações legais, havendo pouca 
visibilidade desse grupo como coletividade que necessitará de acompanha-
mento por toda a vida. Logo, são necessárias mudanças e articulação social 
para lutar por melhores condições para essas pessoas.
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“OSSOS DO OFÍCIO”: A CONTRIBUIÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR PRIVADA

Helaine Nobre de Lima1 | Eveline Lima de Castro Aguiar2  

Enizié Paiva Weyne Rodrigues3 | Francisca Ilnar de Sousa4

Resumo: O texto tem como objetivo geral analisar a contribuição do 
Assistente Social (AS) em Instituição de Ensino Superior (IES), localizada em 
Fortaleza – CE. Para tanto foi desenvolvida pesquisa documental nos Lattes 
de dez professoras de uma IES. Sabe-se que as atividades de profissionais 
da educação em IES exigem mais que ações em sala de aula, atendendo às 
solicitações do tripé ensino, pesquisa e extensão, indicadas pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Portanto, o contexto em que surge o profissio-
nal de AS exigiu, inicialmente, sua contribuição para estabilidade de relações 
entre setores dominantes da sociedade e aqueles reconhecidamente domi-
nados e que se encontravam em processo de articulação e organização 
de lutas por seus direitos. Assim, outros espaços de ação e de atividades 
emergem para os profissionais de AS, como no ensino médio e superior. 
Conclui-se que, mesmo considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, o 
predomínio de ações do AS é predominantemente de sala de aula. Atividades 
de pesquisa, extensão e publicação se restringem ao período de qualifica-
ção (mestrado e doutorado) e, que dependem de outros condicionantes e 
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compromissos da Assistente Social, de distintas e variadas responsabilida-
des que precisa assumir, seja como profissional ou mulher.
Palavras-chave: Formação contínua, Instituição de Ensino Superior, 
Assistente Social, Currículo Lattes, Contribuição profissional.
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Introdução

A proposta de pesquisa anteriormente desenhada considerava as ações 
desenvolvidas por AS em escolas de ensino fundamental e médio, 
como preconiza o Parecer Jurídico 23/00. Entretanto, por motivo de 

tempo e de prioridade, optou-se pelas Instituições particulares de Ensino 
Superior.

O histórico de discussão acerca do surgimento do profissional de AS e 
sua contribuição na formação de outros profissionais, tornou-se mais viá-
vel neste momento de retirada de direitos garantidos constitucionalmente e 
após ampla, longa e sangrenta luta de trabalhadores. Portanto, reconhecer 
a contribuição destas profissionais – e insistimos na definição marcante do 
gênero feminino, pois, é predominante no universo de investigação desta 
pesquisa, ou seja, nos currículos Lattes, mas também em outros perfis – 
confirma a escolha acertada para uma primeira investigação de finalização 
de curso de graduação.

Assim, o objetivo geral foi o de analisar a contribuição do AS em Instituição 
de Ensino Superior privada. Outros específicos são: discutir as atividades 
desenvolvidas em IES privada por AS; apresentar perfil do AS de IES privada; 
e, complementarmente, desenhar o perfil do profissional de AS, a partir do 
seu currículo Lattes.

Portanto, o artigo foi estruturado da seguinte forma: na primeira seção 
realizou-se discussão histórica acerca dos primeiros passos do AS no Brasil, 
quer seja em sua vertente mais conservadora ou progressista. Na segunda 
seção, apoiada em perfil elaborado pelo Conselho Federal de Serviço Social, 
apresentou-se dados e informações que não foram possíveis de coletar 
apenas consultando os currículos Lattes de professores de uma IES particu-
lar. Na terceira seção perfil analisado a partir dos Lattes, aponta para dados 
que levam a uma melhor compreensão de dificuldades das profissionais em 
relação ao tripé acadêmico: ensino, pesquisa e extensão. E, por fim, na última 
seção, discute-se a metodologia e a opção pela pesquisa documental.

Metodologia

Trata-se de reflexão acerca das atividades de profissionais da educação, 
no ensino superior privado, ou seja, da análise de ações de um grupo com-
posto por nove professoras e uma coordenadora de Curso do Serviço Social 
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(que passamos a identificar como P1... P10), relativa ao tripé acadêmico, 
ensino-pesquisa-extensão.

A observação cotidiana destas profissionais a partir do acúmulo de ati-
vidades assumidas em outras empresas, além da responsabilidade com a 
família e a casa, levou ao seguinte questionamento: qual a contribuição do AS 
em IES privadas em relação ao tripé acadêmico ensino-pesquisa-extensão?

O recorte metodológico se justifica pelo fato de querer entender a cami-
nhada destas profissionais até o magistério e sua atuação no processo de 
formação de novos profissionais da área; mas, também para entender como 
tem se dado a continuidade e atualização de conhecimento, destas profis-
sionais, registradas em seu Lattes; e, por fim, perceber as IES como mais um 
campo de atuação para os formandos do Curso.

“Assim, em agosto de 1999, o CNPq lançou e padronizou o Currículo 
Lattes como sendo o formulário de currículo a ser utilizados no âmbito do 
Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq”. Mas, na metade dos anos 1980, 
“já havia entre os dirigentes do CNPq a preocupação pela utilização de um 
formulário padrão para registro dos currículos dos pesquisadores brasilei-
ros”. O registro destes dados tinha como objetivos: “a avaliação curricular do 
pesquisador, a criação de uma base de dados que possibilitasse a seleção 
de consultores e especialistas, e a geração de estatísticas sobre a distribui-
ção da pesquisa científica no Brasil”. (CONSELHO..., 2019, online).

Dada a importância destas plataformas na vida profissional de professo-
res e alunos, tornou-se ação contínua o registro e atualização de informações 
no Currículo Lattes. Acreditando nesta constante atualização de dados, 
optou-se, neste artigo, por investigar a atuação do corpo docente do Curso 
de Serviço Social de uma IES privada, de forma a discutir o papel funda-
mental na formação de novos profissionais nesta área. Em outras palavras, 
discutir a contribuição do Assistente Social no âmbito da educação.

Este recorte metodológico se justifica pelo fato de querer entender a 
caminhada destas profissionais até o magistério e sua atuação no processo 
de formação de novos profissionais da área; mas, também para entender 
como tem se dado a continuidade e atualização de conhecimento, destas 
profissionais, registradas em seu Lattes; e, por fim, perceber as IES como 
mais um campo de atuação para os formandos.
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Desenvolvimento

Iniciamos a discussão, proposta neste artigo, sobre as atividades exer-
cidas por Assistentes Sociais (AS) em Instituição de Ensino Superior (IES), 
apresentando uma sumária reflexão acerca da história de sua implantação 
e desenvolvimento no Brasil, de forma a desenhar, posteriormente, o perfil 
do assistente social nestas IES e, finalizar com o entendimento da contri-
buição do trabalho do AS em IES privadas. Assim, destaca-se que ocorreu 
uma série de impasses na longa jornada percorrida no desenvolvimento da 
história da universidade brasileira, vivenciados até à reforma universitária de 
1968 (FÁVERO, 2006, p. 19).

A história da criação das universidades no Brasil revela uma importante 
resistência e parte do reflexo da política de colonização, seja de Portugal, 
seja por parte dos brasileiros. Estas acreditavam não existir fundamento na 
criação de uma instituição deste gênero, pois a elite brasileira realizava seus 
estudos superiores na Europa, o que denuncia o entendimento destes de 
que o ensino superior deveria ser destinado apenas às elites.

Posterior à negação da Coroa Portuguesa para a implantação de univer-
sidades no Brasil, os Jesuítas tentaram criar na Colônia cursos superiores, 
cujos alunos seriam graduados nos colégios jesuítas e completariam seus 
estudos em universidades Europeias (FÁVERO, 2006, p. 20)

A autora diz ainda que constava na agenda da Inconfidência Mineira, 
várias tentativas de criação de uma universidade no Brasil, por mais de um 
século, ainda que sem sucesso. Portanto, Portugal exerceu grande influên-
cia na formação de nossas elites, e mesmo como sede da monarquia, o 
Brasil conseguiu o funcionamento de apenas algumas escolas de ensino 
superior e de caráter profissionalizante (FÁVERO, 2006, p. 20).

Em 1808, com a vinda da família real portuguesa, foram implantados cur-
sos em nível médio destinado a formar profissionais para assumir cargos 
no Estado (FÁVERO, 2006, p. 20). Portanto, foi a Universidade de Coimbra a 
primeira a graduar 2.500 jovens nascidos no Brasil, nos cursos de Teologia, 
Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia. Algumas escolas de nível 
superior foram criadas no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro e Bahia. Mas, 
somente em 1915, na República, é que o governo proporcionou faculdades 
de direito e de medicina nas escolas politécnicas da Universidade do Rio de 
Janeiro (REIS, 2008).
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Importante destacar que o tipo de padrão referido por Fernandes (1975) 
e citados por Lima e Pereira (2009), se referem a sua dependência nos paí-
ses da periferia do capitalismo: a constituição de um importante campo de 
exploração lucrativa para os setores privados brasileiros e internacionais e a 
transmissão e adaptação de conhecimentos produzidos nos países centrais. 
Assim, se entende os motivos que dificultavam e dificultam ainda, as tão 
propaladas reformas do ensino que não conseguem revolucionar a educa-
ção brasileira. “Este padrão de dominação é caracterizado pela associação 
entre os interesses das oligarquias agrárias, dos setores intermediários em 
formação e a submissão à burguesia internacional”. (FERNANDES, 1975, p. 
108 apud LIMA e PEREIRA, 2009, online)

Portanto, no que diz respeito à educação superior, esta era um privilégio 
para poucos, em sua maioria, estudantes que vinham de famílias de clas-
ses dominantes, pertencentes à elite brasileira. A educação superior tinha 
um caráter humanístico e os estudantes se preocupavam mais com seu 
“aprimoramento pessoal” do que com uma profissão. Somente à época da 
ditadura militar, nas décadas de 60 e 70, estimulou-se uma reforma uni-
versitária no Brasil, em que foram criadas cada vez mais universidades 
privadas. Portanto, as universidades no Brasil iniciaram seu processo de 
modernização no período de 1968 até 1990. Até a metade do ano de 1990, 
as instituições de ensino superior do setor privado, aumentaram significati-
vamente em termos quantitativos (GOMES, 2009, p. 6).

No contexto contemporâneo, com o desenvolvimento da área de tecnolo-
gia, surgem muitas instituições de ensino superior em Educação à distância 
(EAD) em curta, média ou longa duração, que contribuem para novas técnicas 
de aprendizagem (SOARES, 2002, p. 261). Este fato faz surgir a necessidade 
de novos profissionais nas IES, seja em termos técnicos para implantação 
de mídias e tecnologias para implementação da educação à distância, seja 
na abertura de novos cursos autorizados, massivamente, pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), possibilitando a ampliação do ensino superior e 
de pós-graduação a uma expressiva parte da população; fato que também 
estimula à abertura de significativo número de IES privadas, concorrentes 
de tantas outras mais antigas, barateando os custos para os alunos. Além 
do quê, observa-se também o estímulo do governo federal por meio de polí-
ticas públicas, como as cotas raciais e bolsas de financiamentos de cursos, 
como, o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), 
Programa Universidade para Todos (ProUni), dentre outros.
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Paralelo ao crescimento e reformas do ensino superior brasileiro, o 
Serviço Social também procura atender às novas demandas da sociedade, 
uma vez que, surge com forte apelo assistencialista e caritativo, conforme 
destacam Neto, Barros e Gazotto (2011, p. 3). A formação profissional dos 
primeiros assistentes sociais aconteceu nas escolas da Bélgica, de onde 
foram trazidas as primeiras fundamentações teóricas para a construção do 
Serviço Social brasileiro. Seguindo essa ideologia, as primeiras alunas for-
madas pelo Curso, eram moças de famílias católicas e de classe burguesa. 
Portanto, o perfil exigido para a época, era de pessoas consideradas como 
apresentando a mais correta formação moral e grande capacidade de devo-
tamento e sentimento de amor ao próximo.

Baseado em estudos sobre as primeiras formações profissionais nesta 
área, os autores citados anteriormente, afirmam que nas salas de aula os 
alunos reproduziam as ideias que vivenciavam em seus cotidianos, porém, 
não reproduziam os conflitos sociais vividos em suas comunidades ou 
casas. Sua formação as qualificava para a prática da realização de um con-
junto de trabalhos necessários para tentar “consertar” certos indivíduos 
ou grupos, adequando-os às necessidades político, cultural e econômica 
daquela época.

No que se refere ao surgimento dos primeiros cursos de Serviço Social 
no Brasil, ainda em 1932 foi ministrado o curso intensivo de filantropia para 
a formação social de moças, na qual apelaram para que a criação de uma 
organização que atendesse às pessoas com maior necessidade (CARMONA, 
2010).

Na época, as moças ricas eram as “trabalhadoras sociais”, empregadas 
nas empresas de suas famílias e que lidavam diretamente com o proleta-
riado da época. Assim, o objetivo principal do Serviço Social era adaptar o 
homem ao que vivia e o meio ao homem.

Porém, estas trabalhadoras sociais não tinham uma observação crí-
tica e consciente de seu trabalho de intervenção na sociedade, iludindo e 
alienando a população com a ideia de que serviam por amor ao próximo 
(CARMONA, 2010). Em 1935, o curso intensivo de Assistência Social for-
mava profissionais para que pudessem atuar em determinadas instituições 
estatais, regulamentando o trabalhador no mercado, em cima da sua força 
de trabalho, racionalizando a sua participação, e ainda sim, regulando as 
iniciativas particulares, apoiando técnicas especializadas desenvolvidas a 
partir daquela determinada instituição particular (CARMONA, 2010).
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O processo de formação profissional nas décadas de 1940 e 1960, foi 
remodelado de acordo com as transformações culturais, econômicas, 
políticas e sociais no país, atendendo à necessidade de adaptar aqueles 
profissionais às novas demandas de acordo com as modificações do atual 
contexto. Assim, os cursos promoviam pesquisas nas quais eram identi-
ficados métodos de intervenção que apontavam os problemas a serem 
resolvidos criando assim um novo paradigma (NETO; BARROS; GAZOTTO, 
2011, p. 3-4).

Por volta da década de 1970, inicia-se o denominado movimento de 
reconceituação, fundamentado sobre as críticas da identidade profissional; 
e, em 1980, no rompimento com o Serviço Social conservador, é que a inter-
venção no contexto educacional, por estes profissionais, passam a ganhar 
destaque. (PIANA, 2009, p.125).

Em artigo que delineia o perfil do AS no cenário educacional, Piana (2009) 
reflete sobre a atuação desse profissional e de como ocorreu a inserção do 
Serviço Social nesse campo. Segundo a autora, a legitimação da profissão 
ocorreu através de mudanças históricas do início do Século XX, permitindo 
o nascimento de um Serviço Social prático-interventivo, em que instituições 
prestadoras de serviços sociais asseguravam ações de apoio às popula-
ções de baixa renda e, consequentemente, a manutenção de uma política 
governamental assistencialista.

Piana (2009, p. 123) citado por Vieira, B. (1977, p. 67) explica que foi a 
partir do momento em que os Centros Sociais americanos, em 1906, esta-
beleceram visitadores para tentar criar um elo entre as famílias e as escolas 
do bairro e, assim averiguar situações irregulares e de evasão escolar, que o 
âmbito educacional no Serviço Social surgiu. O mesmo aconteceu em vários 
países da Europa, em que a assistência social tratava de casos de orfandade, 
abandono e adoção de crianças. Outra atividade exercida era a intervenção 
escolar voltada para a resolução de problemas de aprendizagem relaciona-
dos à saúde dos alunos.

Desta forma, nasce o Serviço Social Escolar, formado por uma equipe 
multidisciplinar com psicólogos e professores, cujo objetivo era o de aten-
der essencialmente os alunos com problemas de aprendizagem e com 
dificuldades compreendidos como “problemas sociais no espaço escolar” 
e, a relação escola-comunidade era feita essencialmente por meio da famí-
lia dos alunos (PIANA, 2009, p. 124). A autora ressalta que o interesse do 
Serviço Social pela área educacional como campo de trabalho é recente e os 
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primeiros relatos históricos no Brasil são do ano de 1946, em que os estados 
de Pernambuco e Rio Grande do Sul, iniciaram o debate e o trabalho acerca 
do Serviço Social Escolar.

Entre as atividades pioneiras estavam “a identificação de problemas 
sociais emergentes que repercutissem no aproveitamento do aluno, bem 
como à promoção de ações que permitissem a adaptação dos escolares a 
seu meio e o equilíbrio social da comunidade escolar.” (AMARO, 1997, p. 51 
apud PIANA, 2009, p. 124).

Essas atividades estavam condizentes com o projeto político governa-
mental da época e subsistiu até meados dos anos 1970, quando o “Movimento 
de Reconceituação fundamentado nos desdobramentos críticos da identi-
dade profissional e no rompimento com um Serviço Social conservador e 
tradicional, levou à intervenção no contexto educacional ganhando novas 
perspectivas e destaque, especialmente na década de 1980” (PIANA, 2009, 
p. 125).

Para a autora, o âmbito educacional no Serviço Social ainda é voltado 
estritamente para a educação infantil em creches e pré-escolas vinculadas 
às Secretarias Municipais de Educação do país, e no ensino fundamental, 
para as populações de baixa renda, permeados de questões sociais viven-
ciados no ambiente escolar, como violência doméstica, uso e tráfico de 
drogas, entre outros.

No Ensino Superior, Projetos de Extensão Universitária sofrem de escas-
sez de profissionais e as atividades resumem-se à “supervisão de estágios 
na relação aluno e professor e na concessão de bolsas a alunos universitá-
rios de baixa renda” (PIANA, 2009, p. 125).

Mesmo assim, Piana (2009) apresenta um quadro atual de renovação 
do interesse dos assistentes sociais na educação como campo de trabalho, 
principalmente “no aspecto teórico-metodológico como objeto de pesquisa 
e como campo interventivo, sobretudo na esfera

pública, por meio de muitas contratações desse profissional para integrar 
a equipe profissional da educação nas escolas, em assessorias e consulto-
rias no âmbito da política educacional estadual e nacional.” (PIANA, 2009, p. 
125).

Sendo assim, observa-se que o profissional do Serviço Social também 
desenvolve diferentes atividades no âmbito do ensino superior, seja exer-
cendo atividades como docentes ou em outros cargos, visto que, o tripé 
acadêmico exige o desenvolvimento de atividades nas áreas de extensão, 
pesquisa e ensino; e o AS atuando ainda na coordenação de curso.
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Estas são ações que visam à formação do assistente social munician-
do-o de embasamento teórico e prático, ou seja, procurando qualificá-lo 
para o mercado de trabalho. Gonsalves (2011, p. 137), também parte dessa 
concepção ao se referir às atividades exercidas pelo assistente social no 
ensino superior.

Gonçalves (2011) afirma ainda que o currículo do assistente social capa-
cita-o para a prática da docência, ou seja, da formação de profissionais 
nesta área; para tanto, é exigido o diploma de Bacharel e habilidades para 
transformar conteúdos na aprendizagem dos alunos em sala de aula.

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a qualificação 
do acordo tanto do docente quanto do coordenador de curso se dará a partir 
da titulação de sua graduação, especialização, mestrado, doutorado e da 
experiência profissional e acadêmica (BRASIL, 2006, p. 8).

Um coordenador almeja implementar mudanças que facilitam a melho-
ria do aprendizado, fazendo com que os envolvidos na educação tenham 
liberdade para criticar ou opinar. É um líder de caráter pró-ativo que deverá 
possuir um bom relacionamento tanto no meio acadêmico e em toda área 
profissional, facilitando palestras, cursos, intercâmbios etc. O coordena-
dor também estará atento às necessidades dos alunos, como também às 
condições dos equipamentos em sala de aula etc. (NUNES e LEÃO, 2015, p. 
113-114).

A exigência feita pelo MEC para o cargo de coordenador, é que possam 
liderar docentes que possuam essas mesmas titulações. Sendo assim, o 
coordenador de curso terá que obter atribuições nas áreas da gestão acadê-
mica didático-pedagógica, gerência de curso, infra-estrutura, gestão política 
e institucional do curso, podendo-se afirmar que o coordenador visa a exe-
cução e o desenvolvimento do curso em elevados padrões de qualidade. 
(BRASIL, 2006)

Estas qualificações dos professores que podem assumir o cargo de 
coordenação ou de professores podem ser encontradas na Plataforma 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), “órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações para incentivo à pesquisa no Brasil”. Nesta Plataforma se 
encontra a Plataforma Lattes que:

A Plataforma recebeu o sobrenome Lattes de pesquisador brasileiro, 
Césare Mansueto Giulio Lattes, mais conhecido como Cesar Lattes, “um 
dos maiores cientistas brasileiros”, físico, “tornou-se um ícone na produção 
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científica mundial e um símbolo, para o Brasil, que serviu de inspiração e 
estímulo para as gerações seguintes”.

Portanto, o Currículo Lattes, tornou-se um instrumento de registro da 
produção acadêmica de pesquisadores e professores brasileiros que se 
submetem a avaliação de seu currículo para concorrer à vagas em IES públi-
cas ou privadas, para avaliação acadêmica de IES ou outras situações.

“Assim, em agosto de 1999, o CNPq lançou e padronizou o Currículo 
Lattes como sendo o formulário de currículo a ser utilizados no âmbito do 
Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq”. Mas, na metade dos anos 1980, 
“já havia entre os dirigentes do CNPq a preocupação pela utilização de um 
formulário padrão para registro dos currículos dos pesquisadores brasilei-
ros”. O registro destes dados tinha como objetivos: “a avaliação curricular do 
pesquisador, a criação de uma base de dados que possibilitasse a seleção 
de consultores e especialistas, e a geração de estatísticas sobre a distribui-
ção da pesquisa científica no Brasil”. (CONSELHO..., 2019, online).

Dada a importância destas plataformas na vida profissional de professo-
res e alunos, tornou-se ação contínua o registro e atualização de informações 
no Currículo Lattes. Acreditando nesta constante atualização de dados, 
optou-se, neste artigo, por investigar a atuação do corpo docente do Curso 
de Serviço Social de uma IES privada, de forma a discutir o papel funda-
mental na formação de novos profissionais nesta área. Em outras palavras, 
discutir a contribuição do Assistente Social no âmbito da educação.

Resultados e discussão

A educação formal, seja nas séries iniciais ou em âmbito superior, é com-
provadamente, um espaço privilegiado de formação e, posteriormente, de 
produção de conhecimento, fundamental para o desenvolvimento de qual-
quer país. Da mesma maneira, pode-se afirmar a necessidade constante 
de profissionais que desenvolvam um espírito crítico, cuja preocupação 
contínua é a formação de profissionais que possam formar outros novos 
profissionais, no caso específico dessa discussão, na área do Serviço Social.

Por se tratar de tema direcionado a esta discussão, o profissional do 
Serviço Social que atua em IES, apresentaremos um perfil elaborado a par-
tir do Currículo Lattes de professoras de uma IES privada, que atuam no 
citado Curso; geralmente, profissionais de cursos como História, Sociologia 
e outros, também atuam no Curso de Serviço Social. Entretanto, para esta 
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pesquisa optou-se por trabalhar apenas com as professoras formadas em 
Serviço Social.

O serviço social encontra-se entre as cinco profissões mais femininas 
do Brasil, desde a década de 1980. Enfermagem e educação/pedagogia são 
as profissões, na qual, nos últimos quarenta anos, tem se tornado a mais 
feminina, evidenciando uma carreira privilegiada para o público feminino no 
mercado de trabalho (SIMÕES e ZUCCO, 2010, p. 28).

Dados de pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Serviço Social 
(CFESS, 2005), indica que prevalece um grupo relativamente jovem com 
idade entre 35 a 44 anos (38%), principalmente se é considerado o segundo 
grupo com 30% de profissionais entre 25 a 34 anos de idade, predominando 
a religião católica entre 67,65% das entrevistadas (BRASIL, 2005, p.19). Em 
relação à orientação sexual 95% se declaram como heterossexuais e 3% 
homo e bissexuais. Definem ainda sua cor como branca (72,14%) e o res-
tante como negros (27,86%). Certo equilíbrio surge em relação ao estado 
civil: 53% são casadas e 47% são solteiras. Em relação aos filhos, 44% não 
os tem e, 24% possui apenas dois.

No que diz respeito aos dados coletados a partir dos Lattes das profes-
soras temos o seguinte: dentre as dez professoras, apenas duas possuem 
duas graduações realizadas logo após o encerramento da primeira; apenas 
três, das dez, não realizaram cursos de especialização; das dez professoras, 
somente duas permaneceram no Serviço Social quando optaram por um 
curso de mestrado; e, uma possui doutorado fora da área, isto é, em Saúde 
Coletiva.

Após a formação, muitas das profissionais começaram a atuar em sua 
área e, somente algum tempo depois, percebem o magistério como mais 
um espaço de atuação, seja por meio de convite ou como mais uma oportu-
nidade que se apresenta.

O acúmulo de experiência fora da docência torna-se fundamental para a 
reflexão entre teoria e prática, como é o caso das P9 e P10 que, respectiva-
mente, 24 e 22 anos depois da formatura, iniciam a experiência no magistério 
superior. Entretanto, a prática de sala de aula em cursos de formação, pales-
tras e outras, serviram como mais uma qualificação para as atividades com 
os alunos. O menor tempo entre a graduação e as atividades no magistério 
está registrado nas P1, P2, P3 e P8, que variou entre 2 a 7 anos.

Além do cargo de professor e pesquisador, que o assistente social pode 
assumir, encontra-se o de coordenação de curso. No caso em estudo, a P10 
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coordena o curso e as outras nove professoras, mas também assume sala 
de aula como professora.

No que diz respeito à formação continuada, as IES, de forma geral, ofe-
recem cursos presenciais e online de aperfeiçoamento e atualização de 
metodologias, técnicas de dinamizem o processo de discussão, apren-
dizagem e autonomia de alunos. Sabemos que tod@s @s discentes são 
convidados a participar, interferindo a ausência de participação, na ava-
liação discente. Entretanto, não encontramos registros de participação no 
Lattes das professoras.

Por fim, a quantidade de turmas que uma professora assume, em uma 
IES particular, garante um salário que pode estar bem acima do mínimo 
estipulado pelos governos. Além disso, atividades de planejamento de aula, 
elaboração de trabalhos e provas, participação em reuniões de planejamento 
ou de formação contínua, bancas de apresentação de trabalhos, seleção de 
professores, responsabilidade social, monitoria, etc., ao que parece, dificul-
tam um maior envolvimento em atividades que fortaleçam a pesquisa e 
extensão.

Talvez por essa razão, mas também, por outros aspectos do cotidiano 
privado de cada professora, observe-se uma pequena produção acadêmica 
em termos de pesquisa e de extensão. No caso da coordenação de cursos, 
a intensidade de ações voltadas para a gestão das atividades das professo-
ras, também impede a dedicação necessária à produção acadêmica.

Considerações finais

O número de turmas, disciplinas e de alun@s que uma professora assume, 
em uma IES particular, garante um salário que pode estar bem acima do 
mínimo estipulado pelos governos; mas também, pode implicar em distintas 
e excessivas atividades a realizar cotidianamente, como atividades de plane-
jamento de aula, elaboração de trabalhos e provas, participação em reuniões 
de planejamento ou de formação contínua, bancas de apresentação de tra-
balhos, seleção de professores, responsabilidade social, monitoria; estas, 
somadas ao cotidiano doméstico. Fato que vai exigir significativa e exaus-
tiva dedicação ao mundo do trabalho e cobranças de atenção de familiares. 
Não consideramos sequer as doenças laborais que surgem deste cotidiano 
e que não foi objeto de discussão anterior.
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Talvez por essa razão, mas também, observe-se uma pequena produção 
acadêmica em termos de pesquisa e de extensão. No caso da coordenação 
de cursos, a intensidade de ações voltadas para a gestão das atividades 
das professoras, impede a dedicação necessária à produção acadêmica. O 
desgaste e cansaço impedem, em muitos casos, e inclusive, a não atenção 
ao preenchimento do Currículo Lattes, que se torna um tormento para as 
coordenações de curso, ao solicitar sua atualização, semestralmente.
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ÀS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO
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Rogério Moreira de Siqueira3

Resumo: A educação é uma importante ferramenta para promover o desen-
volvimento econômico e social de uma região ou país, tendo o potencial de 
favorecer as pessoas mais carentes, pois quanto maior o nível de instrução 
maior é a gama de oportunidades e consequentemente as possibilidades 
de conseguir uma boa melhor colocação no mercado de trabalho e uma 
boa melhor remuneração. Possibilita, ainda, bem como garantir os meios 
para que essas condições virtuosas se conservem, promovendo, assim, 
uma oportunidade de ascensão e de redução das desigualdades sociais. O 
objetivo geral desse estudo é caracterizar os municípios da região semiárida 
com relação às condições de educação e a partir disso criar um indicador 
que reflita o nível de desenvolvimento educacional. A pesquisa foi realizada 
a partir de dados secundários fornecidos pelo Censo Escolar da Educação 
Básica para o ano de 2015. Os dados foram operacionalizados por meio 
do programa estatístico SPSS 22.0. Como o objetivo desse estudo está 
relacionado à combinação de diversas variáveis para a formação de novos 
indicadores e ao agrupamento de municípios em função do seu grau de 
similaridade, a partir de variáveis predeterminadas, foi utilizado o método 
de componentes principais da análise fatorial. A pesquisa mostrou, para 
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os anos finais do ensino fundamental, que 1,75% dos municípios estão na 
categoria muito alta, 1,85% na alta, 7,1% na média, 47,3% na baixa e 42% na 
muito baixa. A partir disso, pode-se observar que a educação no semiárido 
ainda é muito precária, tendo a maior parte de seus municípios na classifi-
cação baixa ou muito baixa.
Palavras-chave: Nível educacional, Análise fatorial, Semiárido.
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Introdução

A educação é uma importante ferramenta para promover o desenvol-
vimento econômico e social de uma região ou país. Segundo Silva, 
Dantas e Bueno (2009, p. 129), a educação “é uma contribuição fun-

damental na realização da pessoa humana, na sua realização como sujeito 
diferente dos outros seres vivos, na conquista de outros direitos necessários 
à sua realização, e instrumento fundamental para o desenvolvimento eco-
nômico, social, cultural e político de um país”.

Neste sentido, a educação tem o potencial de favorecer as pessoas mais 
carentes, pois quanto maior o nível de instrução maior é a gama de opor-
tunidades e consequentemente maiores as possibilidades de conseguir 
uma melhor colocação no mercado de trabalho e uma melhor remuneração, 
bem como garantir os meios que essas condições virtuosas se conservem, 
promovendo, assim, uma oportunidade de ascensão e de redução das desi-
gualdades sociais.

A educação é essencial para a formação de uma região desenvolvida, 
pois ela gera crescimento econômico e aumenta o padrão de vida da popu-
lação. Uma nação que valorização a educação, qualifica o a sua mão de obra 
atraindo investimento para o país, aumentando a produtividade do trabalho 
e a renda per capita. Com mais dinheiro circulando na sociedade o con-
sumo aumenta, a população demandará mais serviços e com a demanda 
agregada crescendo as empresas tenderam a investir mais. Em um país 
desenvolvido a educação é muito valorizada, pois tem demanda por mão de 
obra qualificada e anseio por qualidade de vida.

Para Amartya Sen (1989 [1993], 1999) apud Pereira (2008), o “desenvolvi-
mento econômico implica expansão das capacidades humanas ou aumento 
da liberdade”. Liberdade essa “a fim de que os indivíduos não sofram priva-
ção de capacidades e estejam livres para viver do modo que preferirem; ou 
seja, a fim de que os indivíduos possam agir para ir ao encontro das mudan-
ças a eles propiciadas, de acordo com seus valores e objetivos” (FREITAS et 
al., 2016, p. 51).

Segundo Barros, Henriques, Mendonça (2002), a defasagem educacional 
observada na sociedade brasileira explica a intensa desigualdade de renda 
do país. Fortalecendo a ideia que a educação influencia e é influenciada pelo 
o nível de renda das famílias. Sendo a educação uma variável essencial para 
observar o desenvolvimento socioeconômico de um país ou região.
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O objetivo geral desse estudo é caracterizar os municípios da região 
semiárida com relação às condições de educação e a partir disso criar um 
indicador que reflita o nível de desenvolvimento educacional. Ou seja, o foco 
desta pesquisa é elaborar um ranking dos municípios do semiárido brasi-
leiro quanto às condições de educação, utilizando dados dos anos iniciais e 
finais do ensino fundamental.

O semiárido brasileiro caracteriza-se pela aridez do clima, a escassez 
hídrica e precipitações pluviométricas irregulares; esses fatores climáticos 
são tidos como os potencializadores de parte dos problemas da região, que 
é historicamente taxada como uma região atrasada e com potencial de 
desenvolvimento limitado. Atualmente, estão em curso diversos programas 
que dão atenção ao setor educacional da região, seja no âmbito federal ou 
estadual e que contribuem para atenuar seus estrangulamentos estruturais, 
com destaque para o Programa de Convivência com o Semiárido. Surge, 
portanto, a partir da necessidade de garantir melhores condições de vida 
para a população desta região, marcando certa mudança do paradigma, de 
combate à seca para o de convivência com o Semiárido.

A área de estudo da pesquisa é o semiárido brasileiro, composto por 1133 
municípios (na época de realização do estudo), abrangendo os estados do 
nordeste, com exceção do Maranhão, e o norte de Minas Gerais. Utilizam-se 
dados secundários fornecidos pelo Censo Escolar da Educação Básica 
(MEC/INEP/ DEED), para o ano de 2015. Os dados foram operacionalizados 
por meio do programa estatístico SPSS 22.0. A metodologia analítica traba-
lha com a combinação de diversas variáveis educacionais que formarão um 
conjunto de novos indicadores e permitirá ao agrupamento de municípios 
em função do seu grau de similaridade, a partir de variáveis predetermi-
nadas, o que sugere a utilização de uma técnica de análise multivariada, a 
análise fatorial, fazendo uso do método de componentes principais em sua 
operacionalização.

Na pesquisa, foram utilizados os dados para os anos finais do ensino fun-
damental, sendo selecionadas 41 variáveis, que de algum modo pudessem 
caracterizar um padrão de desenvolvimento educacional para os municípios 
da região.

Apesar da importância da educação para o desenvolvimento econômico, 
em virtude da escassez de estudos relacionados ao tema, particularmente 
através de metodologias quantitativas, ainda há muito a ser explorado sobre 
a situação da educação no semiárido. Acredita-se que diagnósticos dessa 
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natureza podem fornecer subsídios ao poder público para a elaboração de 
políticas específicas para atender as necessidades prioritárias dos municí-
pios que compõem a área de estudo.

Metodologia

A análise fatorial é uma técnica multivariada de interdependência, que 
busca, a partir de um conjunto de variáveis inter-relacionadas, identificar um 
número menor de fatores comuns que são altamente relacionados a essas 
variáveis e não são relacionados entre si, e ainda têm como característica 
serem mais facilmente interpretados, ou seja, a intenção é que esses fatores 
expliquem de forma reduzida e simplificada as variáveis originais (FÁVERO 
et al, 2009).

Segundo Johnson e Wichern (2007, apud FÁVERO et al., 2009), na análise 
do fator comum, as variáveis são agrupadas em função de suas correla-
ções. Isso significa que as variáveis que compõem determinado fator devem 
ser altamente correlacionadas entre si e fracamente correlacionadas com 
variáveis que entram na composição de outro fator qualquer.

Pode-se expressar o modelo de análise algebricamente da seguinte 
forma:

Xi= ai1F1 + ai2F2 + ... aim Fm + ei

Em que Xi representa o i-ésimo escore da variável padronizada, com 
média zero e variância unitária (i = 1, 2, ... m); Fj indica os fatores comuns 
não correlacionados, com média zero e variância unitária; aij representa as 
cargas fatoriais, e ei , o termo de erro que capta a variação especifica de Xi 
não explicada pela combinação linear das cargas fatoriais com os fatores 
comuns e imprecisões de medição de variáveis em função de erro de obser-
vação, de mensuração, de especificação do modelo.

Uma medida importante para a análise é o somatório das cargas 
fatoriais ao quadrado. Ela indica a variância comum ou comuna-
lidade, isto é, o quanto da variância total de Xi é explicada pela 
solução fatorial. As comunalidades das variáveis que não têm 
explicação suficiente no modelo são aquelas menores que 0,5. 
Por fim, o critério utilizado para definir o número de fatores foi o 
de considerar apenas aqueles que possuem raiz característica 



1358
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

ou autovalor maior que um (JOHNSON; WICHERN, 1992, apud 
MORAIS; SOBREIRA; LIMA, 2016).

Os fatores podem ser estimados por combinação linear das variáveis, da 
seguinte forma:

Fm = dm1X1 + dm2X2 + ... + dmiXi

Sendo Fm os fatores comuns, dmi os coeficientes dos escores fatoriais 
e Xi as variáveis originais.

Segundo Fávero et al. (2009), para a análise fatorial ser possível o pes-
quisador deve garantir a sua adequação seguindo os passos: analisar a 
matriz de correlações, verificar a estatística KMO e o teste de esfericidade 
de Bartlett e analisar a matriz anti-imagem. A matriz de correlações deve ter 
valores significativos, ou seja, visualmente a matriz tem que ser composta 
por valores maiores que 0,3. A matriz de correlações mede a associação 
linear entre as variáveis, por meio do coeficiente de correlação de Pearson. 
O teste de esfericidade de Bartlett avalia a hipótese de que a matriz das cor-
relações pode ser uma matriz identidade. Então, a hipótese nula é a de que 
a matriz de correlações é uma matriz identidade, essa hipótese deve ser 
rejeitada para que a análise fatorial seja adequada.

A estatística KMO avalia a adequação da amostra/população quanto ao 
grau de correlação parcial entre as variáveis. O KMO varia de 0 a 1, quanto 
mais próxima de 0 mais inadequada é a análise fatorial, pois a correlação 
entre as variáveis é fraca. Quanto mais próximo de 1 mais adequada é a 
análise.

Quadro 1: Estatística KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)

KMO Análise Fatorial

1– 0,9 Muito boa

0,8 – 0,9 Boa

0,7 – 0,8 Média

0,6 – 0,7 Razoável

0,5 – 0,6 Má

< 0,5 Inaceitável

Fonte: FÁVEROet al. (2009)
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A matriz de correlações anti-imagem é composta pelos valores negativos 
das correlações parciais, a partir dela o pesquisador obtém indício acerca da 
necessidade de eliminação de determinada variável do modelo. A diagonal 
principal da matriz anti-imagem, gerada como output pelo software SPSS, 
fornece os valores de MSA. É de se esperar que, quanto maiores forem tais 
valores, melhor será a utilização da análise fatorial (FÁVERO et al, 2009).

A análise de componentes principais (ACP) procura uma combina-
ção linear das variáveis observadas, de maneira a maximizar a variância 
total explicada. A ACP faz com que o primeiro fator tenha um potencial de 
explicação maior da variância total, o segundo fator terá a segunda maior 
porcentagem e assim sucessivamente. Na pesquisa é utilizado o ortogonal 
Varimax “que busca minimizar o número de variáveis que têm altas cargas 
em um fator, simplificando a interpretação dos fatores” (FÁVERO et al., 2009, 
p.244-245).

Na obtenção do Índice Bruto de Desenvolvimento Educacional, para que 
se possa fazer um ranking dos municípios, realizou-se o cálculo da média 
dos fatores, ponderadas pela variância, pertencentes a cada observação. 
A ponderação pela proporção pela variância total (dada pelo valor da raiz 
característica) exprime a importância relativa de cada fator. O IBDE foi adap-
tado dos estudos de Melo (2007) e Morais, Sobreira e Lima (2016), podendo 
ser expresso da seguinte forma:

IBDE = 
∑n

i=1(wiFi)

∑n
i=1(wi)

Onde IBDE é o índice Bruto de Desenvolvimento Educacional; wi é a pro-
porção da variância explicada por cada fator (raiz característica) e; Fi são os 
escores fatoriais. A partir do Índice Bruto de Desenvolvimento Educacional 
foi calculado também o Índice de Desenvolvimento Educacional para cada 
município do semiárido. O IDE foi construído a partir do método min-max, 
em que o maior valor adquire o valor cem e o menor zero, ou seja, a variação 
do índice ocorre no intervalo entre 0 e 1, sendo os valores intermediários 
obtidos por interpolação (PEROBELLI et al.,1999, apud MORAIS, SOBREIRA 
E LIMA, 2016).

O Índice de Desenvolvimento Educacional pode ser expresso assim:

IDE = 
Xqc − minc(Xq)

maxc(Xq) − minc(Xq)
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Onde Xqc é o valor da observação (q) do índice bruto para o município (c); 
minc é o menor valor do índice bruto dentre todos os municípios; e maxc é o 
maior valor do índice bruto dentre todos os municípios.

Os resultados foram classificados em muito alto, alto, médio, baixo e 
muito baixo. Para delimitar essas categorias foi calculado a média e o desvio 
padrão do índice de desenvolvimento educacional.

Tabela 1: Categorização dos municípios do semiárido em relação a educação

Grau de desenvolvimento educacional

Muito Alto IDE ≥ (2*µ + 2*δ)

Alto (2*µ + δ) ≤ IDE < (2*µ + 2*δ)

Médio (2*µ) ≤ IDE < (2*µ + δ)

Baixo (2*µ - δ) ≤ IDE < (2*µ)

Muito Baixo IDE < (2*µ - δ)

Legenda: IDE – Índice de desenvolvimento educacional; δ – Desvio padrão; µ - Média

Desenvolvimento

O programa de convivência com o semiárido surge a partir da necessi-
dade de garantir melhores condições de vida para a população desta região, 
principalmente os pequenos agricultores, que são fortemente vulneráveis 
aos fatores climáticos e ambientais. Pois, esses são diretamente afetados 
pela perda e limitação do processo produtivo, principalmente quando não 
têm o auxílio do poder público.

A falta de estrutura do semiárido para enfrentar os períodos de estiagem 
revela, de forma dramática, o nível de pobreza e a fragilidade das condi-
ções de vida e trabalho dos agricultores familiares. Essas condições, aliadas 
às dificuldades de acesso à terra, à água, ao crédito e a uma política agrí-
cola adequada à região, condenam as pessoas ao abandono, à pobreza e 
à dependência política (BAPTISTA; CAMPOS, 2013). Tal situação interfere 
diretamente nos indicadores sociais dessa região e na persistência de altas 
taxas de analfabetismo, que pode sinalizara insuficiência na atuação do 
Estado no direcionamento de políticas públicas mais focalizadas para os 
problemas da região.

Apesar da realidade exposta, o semiárido está passando por várias 
mudanças. De acordo com Pinto e Lima (2005), os problemas dessa região 
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tem merecido maior atenção de autoridades governamentais, como também 
tem despertado o interesse de organizações não governamentais. Nesse 
sentido, vários programas voltados para a convivência com o semiárido 
foram e vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de melhorar a condição 
de vida do homem do campo, viabilizar sua fixação e subsidiar a definição 
de políticas públicas para essa região.

A partir desse programa podem ser observadas mudanças do tipo de 
ações realizadas pelo governo; a mudança de caráter mais estrutural está 
na substituição de iniciativas particulares, como as ações de combate a 
seca, por ações mais voltadas para convivência com o semiárido, consi-
derando suas especificidades, mas lançando mão de suas potencialidades. 
Deste modo, a própria concepção da seca, como um fenômeno deslocado 
das dimensões sociais e institucionais, e nesse sentido, mais equivocada, 
dá lugar ao entendimento de que esse fenômeno é causado pelo clima da 
região, que não pode ser modificado, mas que não se trata de combater a 
seca, mas sim de aprender a conviver com ela. Portanto, do ponto de vista 
institucional e operacional, assiste-se a uma mudança de paradigma, que 
passa a condicionar ações do setor público e sociedade civil organizada, em 
consonância com os interesses das populações locais.

Para Pinto e Lima (2005), a concepção do programa é que se ao apro-
fundar o conhecimento sobre o clima da região, os pequenos agricultores 
poderão minimizar os efeitos negativos causados pelo clima, aumentando 
as potencialidades de uma região estigmatizada pela seca e pela falta de 
potencial. O programa é dividido em quatro grandes temáticas: Clima e água; 
Criação de animais; Agricultura baseada na captação de água e Educação. 
Evidenciando a quarta temática temos:

A quarta temática, Educação, tem como objetivo trabalhar a edu-
cação formal, desencadear a discussão sobre a construção de um 
currículo escolar que considere as especificidades e potencialida-
des da região semiárida, estimulando a formulação de políticas 
educacionais que impulsionem o conhecimento, a divulgação e 
a utilização das tecnologias de convivência nessa região. Nesse 
processo de construção, é importante a compreensão das diversi-
dades climática, econômica, cultural, política e social da região. A 
proposta é que se desenvolva a aprendizagem da realidade local, 
com a finalidade de contribuir para a melhoria de vida da popula-
ção do Semiárido brasileiro (PINTO; LIMA, 2005, p.3).
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O modelo de educação, proposto pelo programa de convivência com o 
semiárido, é chamado de educação contextualizada, que vê a importân-
cia de se considerar o local onde a escola está inserida e a influência dos 
seus aspectos sociais, culturais, econômicos dentre outros. Do lado con-
trário, está a educação descontextualizada que contribui para que as ideias 
de semiárido atrasado, sem potencialidades e de pessoas incapazes sejam 
repassadas para as novas gerações.

A Educação Contextualizada no Semiárido nasceu sobre o pres-
suposto de que a Educação deve organizar-se tendo como 
base de reflexão, os fenômenos sociais, culturais, ambientais, 
econômicos e políticos que conformam a vida dos sujeitos nos 
diferentes espaços que ocupam. Parte-se da crença que na 
medida em que homens e mulheres compreendem a realidade 
em que estão envolvidos, constroem maiores condições de supe-
rá-la (SOUZA, 2010, p.1).

Segundo Souza (2010, p. 3), o trabalho “desencadeado com a discus-
são da Educação Contextualizada provocou que se rompesse não apenas 
“o que estava sendo ensinado, ou como”, mas a lógica a partir de onde se 
aprende o que seria importante ensinar aos que estão nas escolas públi-
cas desta região”. Esse modelo de educação faz com que os sujeitos olhem 
para o local onde vivem e a partir disso achem solução para os problemas 
existentes, descubram as suas potencialidades e se desenvolvam economi-
camente, socialmente, politicamente e culturalmente.

Resultados e discussão

Na pesquisa são utilizados os dados para os anos finais do ensino fun-
damental, sendo selecionadas 41 variáveis, descritas na tabela 2. 

Tabela 2: Descrição das variáveis para os Anos finais

Variável Descrição

X01 Quantidade de escolas localizada na zona urbana

X02 Quantidade de escolas está localizada na zona rural

X03 Quantidade de escolas com Regulamentação/ Autorização no Conselho ou Órgão Municipal, 
Estadual ou Federal de Educação

X04 Quantidade de escolas com o abastecimento de água proveniente da rede pública

X05 Quantidade de escolas com que o esgoto sanitário proveniente da rede pública
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X06 Quantidade de escolas com que o esgoto sanitário proveniente de fossa

X07 Quantidade de escolas que a destinação do lixo é a coleta periódica

X08 Quantidade de escolas que tem a dependência – Sala de professores

X09 Quantidade de escolas que tem a dependência – Laboratório de informática

X10 Quantidade de escolas que tem a dependência – Sala de recursos multifuncionais para Atendimento 
Educacional Especializado (AEE)

X11 Quantidade de escolas que tem a dependência – Quadras de esportes cobertas ou descobertas

X12 Quantidade de escolas que tem a dependência – Biblioteca

X13 Quantidade de escolas que tem a dependência – Sala de leitura

X14 Quantidade de escolas que tem a dependência – Refeitório

X15 Quantidade de escolas que tem a dependência – Pátio coberto

X16 Quantidade de escolas que tem a dependência – Pátio descoberto

X17 Quantidade de escolas que tem de uma a dez salas existentes

X18 Quantidade de escolas que tem computador

X19 Quantidade de escolas que tem acesso à internet

X20 Quantidade de escolas que tem internet banda larga

X21 Quantidade de escolas que tem mais de trinta e um funcionários

X22 Quantidade de escolas com Atendimento Educacional Especializado não exclusivamente

X23 Quantidade de escolas com Atividade Complementar não exclusivamente

X24 Quantidade de escolas de abre aos finais de semana para a comunidade

X25 Quantidade de turmas com até vinte e cinco alunos

X26 Quantidade de turmas com mais de vinte e cinco alunos

X27 Quantidade de matriculados (alunos) proveniente da zona urbana

X28 Quantidade de matriculados (alunos) proveniente da zona rural

X29 Quantidade de matriculados (alunos) que utiliza transporte escolar público

X30 Quantidade de matriculados (alunos) que utiliza transporte escolar público com responsabilidade 
dos Municípios

X31 Quantidade de matriculados (alunos) com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou 
atlas habilidades/superdotação

X32 Quantidade de matriculados (alunos) com deficiência física

X33 Quantidade de matriculados (alunos) com deficiência intelectual

X34 Quantidade total de docentes

X35 Quantidade de docentes que até o ensino médio completo

X36 Quantidade de docentes que até o ensino superior completo

X37 Quantidade de docentes que concluiu um curso superior

X38 Quantidade de docentes que tem especialização/mestrado/doutorado

X39 Quantidade de docentes que tem a Situação Funcional/ Regime de contratação/ Tipo de Vínculo na 
categoria – concursado/efetivo/estável

X40 Quantidade de docentes que tem a Situação Funcional/ Regime de contratação/Tipo de Vínculo na 
categoria - contrato temporário

X41 Tipo de Vínculo na categoria – contrato temporário

Fonte: Elaboração própria (Dados da pesquisa)
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A análise aplicada com as 41 variáveis dos anos finais gerou três fatores. 
Os autovalores e a informação da variação total explicada por cada fator 
mostram o grau de importância de cada fator na explicação do problema 
proposto. Depois da rotação com o método Varimax, observou-se que os 
fatores selecionados explicam um total de 83,200% da variabilidade total 
das variáveis selecionadas. Entre esses, o Fator 1 explica a maior variância, 
com 36,276%; o Fator 2 explica 31,478% e o Fator 3 explica 15,447%.

Tabela 3: Autovalor (raiz característica), percentual explicado por cada fator (%) e a variân-
cia acumulada (%)

FATOR Eigenvalue (Autovalor) Variância Explicada pelo Fator (%) Variância Acumulada (%)

F1 29,762 36,276 36,276

F2 2,602 31,478 67,753

F3 1,748 15,447 83,200

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa

O teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresentou um índice igual a 0,964, 
situando-se no intervalo muito bom, mostrando a adequação da amostra 
quanto ao grau de correlação parcial entre as variáveis. O Bartlett’s Test of 
Sphericity (BTS) verificou que é improvável a matriz de correlação ser uma 
identidade. Isto é representado por um índice alto gerado pela estatística de 
teste BTS (124255,995) e um nível de significância igual a zero, rejeitando-
se a hipótese nula de que a matriz de correlação é uma matriz identidade, 
indicando que os dados utilizados são adequados ao emprego da técnica de 
análise fatorial.

Quadro 3: KMO e teste de esfericidade de Bartlett 
KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,964

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square 124255,995

Df 820

Sig. 0,000

Fonte: Dados da pesquisa (Saída SPSS)



1365
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Após a rotação pelo método Varimax e a obtenção de resultados signi-
ficativos, a Tabela 4 apresenta as cargas fatoriais e as comunalidades para 
os três fatores dos anos finais. Os valores estão em ordem decrescente para 
cada fator considerado.

Tabela 4: Cargas Fatoriais e Comunalidade após a rotação pelo método Varimax

VARIÁVEL Fator 1 Fator 2 Fator 3 COMUNALIDADE

X38 0,873 0,148 0,322 0,888

X27 0,868 ,379 0,223 0,947

X36 0,867 0,353 0,313 0,974

X37 0,867 0,352 0,312 0,974

X26 0,849 0,363 0,299 0,941

X05 0,846 0,304 0,130 0,826

X34 0,831 0,360 0,407 0,985

X41 0,820 0,337 0,420 0,963

X39 0,813 0,242 0,430 0,905

X01 0,779 0,528 0,168 0,914

X21 0,755 0,518 0,292 0,923

X07 0,700 0,587 0,303 0,927

X08 0,671 0,607 0,340 0,934

X20 0,659 0,590 0,234 0,837

X04 0,652 0,597 0,367 0,916

X19 0,646 0,638 0,312 0,922

X25 0,622 0,540 0,420 0,854

X12 0,621 0,587 0,214 0,776

X03 0,616 0,453 0,371 0,724

X40 0,576 0,478 0,214 0,606

X14 0,530 0,458 0,063 0,494

X09 0,554 0,704 0,321 0,906

X31 0,531 0,665 0,205 0,767

X11 0,517 0,663 0,330 0,816

X10 0,506 0,748 0,094 0,824

X18 0,494 0,725 0,445 0,968

X22 0,478 0,752 0,039 0,796

X33 0,457 0,712 0,116 0,730

X32 0,454 0,685 0,208 0,718

X16 0,402 0,594 0,315 0,613

X13 0,389 0,577 0,292 0,569

X15 0,330 0,768 0,334 0,809



1366
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

X23 0,322 0,771 0,329 0,807

X17 0,226 0,739 0,549 0,897

X24 0,202 0,728 0,316 0,671

X06 0,119 0,758 0,571 0,914

X02 0,027 0,677 0,657 0,891

X30 0,406 0,206 0,809 0,861

X29 0,453 0,228 0,786 0,874

X28 0,370 0,424 0,727 0,845

X35 0,311 0,241 0,674 0,609

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa

O fator 1 representa 21 variáveis, o fator 2 representa 16 variáveis e o 
fator 3 representa 4 variáveis.

Tabela 5: Quantidade de municípios em cada estado dividida por categoria (muito alto, 
alto, médio, baixo e muito baixo) para os Anos finais do ensino fundamental

ESTADO MUITO
ALTO ALTO MÉDIO BAIXO MUITO

BAIXO TOTAL

ALAGOAS 1 1 4 17 15 38

BAHIA 5 3 23 168 66 265

CEARÁ 7 11 21 96 15 150

MINAS GERAIS 1 1 7 49 27 85

PARAÍBA 1 1 2 50 116 170

PERNAMBUCO 3 3 14 69 33 122

PIAUÍ 1 0 2 31 93 127

RIO GRANDE 1 1 3 45 97 147

DO NORTE

SERGIPE 0 0 4 11 14 29

TOTAL 20 21 80 536 476 1133

Feira de Santana – Bahia (Município com índice 1)

São José dos Cordeiros - Paraíba (Município com índice 0)

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa

A tabela 5 mostra as quantidades de municípios em cada catego-
ria, dividida por estado, para os anos finais do ensino fundamental, numa 
classificação de desenvolvimento educacional que varia de muito baixo 
desenvolvimento a muito alto. O Ceará se destaca com aproximadamente 
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26% dos seus municípios nas três categorias mais altas de desenvolvimento 
educacional. E os piores estados são Piauí e Paraíba, com apenas 2% dos 
municípios nestas categorias. No total, aproximadamente 89% dos municí-
pios estão na classificação baixa ou muito baixa, mostrando o nível precário 
na maioria dos municípios do semiárido. O município melhor classificado foi 
Feira de Santana na Bahia e o pior foi São José dos Cordeiros na Paraíba.

Tabela 6: Ranking dos municípios

Classificação Munícipio Estado Categoria

1º Feira de Santana Bahia Muito Alto

2º Caucaia Ceará Muito alto

3º Campina Grande Paraíba Muito alto

4º Petrolina Pernambuco Muito alto

5º Mossoró Rio grande do norte Muito alto

6º Vitória da Conquista Bahia Muito alto

7º Juazeiro Bahia Muito alto

8º Juazeiro do Norte Ceará Muito alto

9º Caruaru Pernambuco Muito alto

10º Sobral Ceará Muito alto

1120º Mato Grosso Paraíba Muito baixo

1121º Brejo do Piauí Piauí Muito baixo

1122º Pedra Preta Rio grande do norte Muito baixo

1123º Galinhos Rio grande do norte Muito baixo

1124º Areia de Baraúnas Paraíba Muito baixo

1125º Pedro Laurentino Piauí Muito baixo

1126º Quixabá Paraíba Muito baixo

1127º São Miguel do Fidalgo Piauí Muito baixo

1128º Almino Afonso Rio grande do norte Muito baixo

1129º Pedra Mole Sergipe Muito baixo

1130º Frei Martinho Paraíba Muito baixo

1131º Algodão de Jandaíra Paraíba Muito baixo

1132º Coxixola Paraíba Muito baixo

1133º São José dos Cordeiros Paraíba Muito baixo

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa
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Considerações finais

A análise fatorial nos permitiu calcular o índice de desenvolvimento edu-
cacional e a partir dele foi possível fazer o ranking e classificar os municípios 
do semiárido brasileiro. A pesquisa mostrou, para os anos finais do ensino 
fundamental, que 1,75% dos municípios estão na categoria muito alta, 1,85% 
na alta, 7,1% na média, 47,3% na baixa e 42% na muito baixa.

A partir disso pode-se observar que a educação no semiárido ainda é 
muito precária tendo a maior parte de seus municípios na classificação 
baixa ou muito baixa. Mas com o advento de programas como o de con-
vivência com o semiárido essa região tem o potencial de se desenvolver. 
No lado da educação, esses programas mostram um caráter libertador às 
gerações mais jovens, pois permite que as potencialidades da região sejam 
descobertas, gerando oportunidades, diminuindo a dependência de assis-
tencialismo, promovendo inclusão e despertando nesses jovens o interesse 
pela educação e pelo o lugar de onde vem.
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Resumo: O presente estudo visa fazer uma reflexão sobre a educação popu-
lar como forma de emancipar o sujeito, lhe fornecendo ferramentas que lhe 
tornaram, o autor de sua história, assim, pedagogia social como forma de 
transformar de uma forma concreta as vidas de seus discentes, de uma 
forma concreta e não formal, condicionam a realidade social vivenciada e, 
também, para a produção e compartilhamento de ações educativas propi-
ciadoras de mobilizações mais conscientes, coletivas, democráticas justa e 
solidaria, além do fortalecimento político dos movimentos sociais, a insur-
gência das ONGs, associações comunitárias e projetos socioeducativos, 
além da defesa da escola como espaço de crítica e transformação social 
para tanto se utilizará do método dedutivo- analítico, pesquisa bibliográfico.
Palavras-chave: Pedagogia Social, Educação Popular, Pedagogia de Rua, 
Educação Não Formal.
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Introdução

Ao falar de educação e inclusão social, nos vem a mente o ambiente 
escolar, mas esquecemos das outros lugares onde a mesma são 
aplicadas, tais como, as associações, clubes, obras sociais e uma 

infinidade de locais onde têm experiências relativas à educação, ao esporte, 
ao trabalho, ao lazer e à cultura, por meio de uma riqueza de metodologias, 
projetos e ações, que os mesmos são implantados. (CALIMAN, 2010, p. 02)

Nesse sentido o, “fortalecimento político dos movimentos sociais, a 
insurgência das ONGs, associações comunitárias e projetos socioeduca-
tivos, além da defesa da escola como espaço de crítica e transformação 
social, tem ampliado as necessidades educativas e esboçado um cenário 
cada vez mais propício ao reconhecimento de novas contribuições teóricas 
e metodológicas para a teoria pedagógica”. (SANTOS, 2015, p.01).

Nesse cenário temos a pedagogia social como forma de transformar de 
uma forma concreta as vidas de seus discentes, de uma forma concreta e 
não formal, “condicionam a realidade social vivenciada e, também, para a 
produção e compartilhamento de ações educativas propiciadoras de mobili-
zações mais conscientes, coletivas e democráticas”. (SANTOS, 2015, p. 02).

Desse forma o presente estudo se dará pelo método dedutivo- analítico, 
ou seja, parte das teorias e leis consideradas gerais e universais buscando 
explicar a ocorrência de fenômenos particulares. O exercício metódico da 
dedução parte de enunciados gerais (leis universais) que supostos cons-
tituem as premissas do pensamento racional e deduzidas chegam a 
conclusões, pesquisa bibliográfico. (DINIZ, 2008, p. 01)

Pedagogia social

Antes de analisar sua aplicação, devemos conceituar a pedagogia social, 
sendo que “Pedagogia Social consiste em uma disciplina científica inscrita 
na Ciência Pedagógica que teve o seu desenvolvimento iniciado a partir do 
final do Século XIX, na Alemanha”. Assim, “suas etapas de desenvolvimento 
se associam diretamente a momentos de crise e situações conflitivas na 
sociedade, circunstância que a coloca na condição de disciplina científica 
que emerge historicamente como possibilidade de crítica e transformação 
social”, ampliando “continuamente alinhada à progressiva complexidade 
dos sistemas sociais e dos desafios que lhe são inerentes e buscando 



1372
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

corresponder a peculiaridades geopolíticas para superar contradições em 
diferentes realidades sociais”. (SEVERO, 2017, p. 04).

Assim, a Pedagogia Social, se apresenta “como uma disciplina pedagógica 
e se caracteriza por aplicar um enfoque teórico-prático em problemáticas 
sócio educacionais”. adquirindo, “peculiaridade entre as demais disciplinas 
pedagógicas e Ciências Humanas por abordar as problemáticas sociais sob 
o prisma educativo”. (SEVERO, 2017, p. 04-05).

Nesse sentido leciona Lievegoed, que, a “Pedagogia social em sua exe-
cução prática pode também se caracterizar como a educação de grupos 
pela qual o indivíduo no grupo amadurece socialmente.” (2009, p. 07).

Dessa forma para Torquato, “Pedagogia Social é a teoria geral da edu-
cação social, nela constitui-se a base teórica para as práticas de Educação 
Popular, Sociocomunitária e Educação Social”. Ademais a, “educação social 
perpassa todos os setores da sociedade com o intuito de melhorar as rela-
ções humanas e sociais, seu enfoque abrange todas as faixas etárias, desde 
a infância até a terceira idade”. (2015, p. 02).

Para Torquato (2015, p. 03), “existem várias concepções de pedagogia 
social”, sendo que no “Brasil ela é abordada como uma pedagogia crítica 
e emancipadora dos indivíduos, que se ocupa particularmente da educa-
ção social, que busca analisar as condições de desigualdades sociais, para 
superação das vulnerabilidades a que estão expostos milhões de pessoas na 
sociedade, com um intuito educativo”. Bem como, “une a reflexão pedagó-
gica freireana com a perspectiva da mudança social considerada necessária 
para contribuir na solução dos problemas socioeducativos”. (CALIMAN, 
2004, p. 24).

Na Educação Social seriam estruturadas as práticas educativas que 
acontecem em diferentes espaços e ambientes e que não seguem a didá-
tica escolar, no sentido de apenas disseminar conteúdo. Desse ponto de 
vista, a formação na construção de conhecimento, a conversão da realidade 
e a emancipação através da conscientização crítica dos fatos do cotidiano, 
bem como a Educação Social podem ser considerados meios pelos quais 
as práticas educativas atingem tais objetivos. Isso não significa dizer que 
a educação que acontece na escola não possa ter a mesma finalidade. 
(MACHADO, 2006, p.6)

A Educação Social, como prática educativa nos mais inúmeros ambien-
tes, teoricamente, pode ser compreendida da forma como foi descrita acima. 
Entretanto, com a grande diversidade de meios onde acontecem práticas 
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educativas, com os mais variados interesses, a Educação Social pode assu-
mir uma concepção totalmente contrária a que teoricamente se defende. 
Em outras palavras, por meio de projetos, programas e instituições, essas 
práticas educativas podem contribuir em um processo de apenas manu-
tenção da realidade, colocando cada um no “seu lugar”, por assim dizer. 
Seriam práticas assistencialistas, no sentido ruim do termo, seriam práticas 
que não possuem a perspectiva de transformação da realidade. (MACHADO, 
2006, p.6)

A pedagogia social, como mencionado por Costa (2016) consiste em 
uma junção de Educação Popular, Educação Sócio-comunitária e Práticas 
de Educação não escolares, licenciada por um pedagogo que atua em insti-
tuições não-escolares.

Destaca-se esse método de ensino como um instrumento “anti” desi-
gualdades sociais, ela tem o papel de construir toda a identidade moral de 
um indivíduo, resultando em uma “comunidade”. Freire defendia a ideia de 
que a Educação Social resulta na transformação social de cada indivíduo.

Pedagogia social de rua

Esta relação entre a sociedade e a educação, por fim resgata crianças e 
adolescentes que não tem condições de ter um acesso à educação básica. 
O educador entra não somente para uma educação cognitiva, mas também 
para uma educação de aspecto social, influenciando de maneira pedagógica 
e psicológica, essas crianças e adolescentes a superarem os problemas do 
dia a dia.

Dentre a sociedade brasileira, nota-se diversas maneiras para mudanças 
nessa educação social, auxiliando cada vez mais crianças e adolescentes. 
Já que muitas vezes, tem-se a visão de que o espaço da rua é um ambiente 
de marginalização, impróprio para que alguém aprenda alguma coisa. Assim 
destaca Albertassi (2010), “crescesse a real importância de desenvolver 
uma prática pedagógica não-formal que esteja inserida neste contexto de 
resgate de crianças e adolescentes de rua, com propostas que levem os 
mesmo a conhecerem suas possibilidades futuras como cidadão.”

Assim, leciona. Albertassi, (2010, p. 5), que a “(im)possiblidades de 
inclusão que o objetivo da pedagogia social é o desenvolvimento humano 
intermediado pela prática educativa sendo seus destinatários os indiví-
duos ou grupos em situações de conflito social”. Ademais, “esses trabalhos 
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surgiram com a finalidade de melhorar as diferenças de classes sociais, des-
pertando o interesse e resgatar a autoestima destes grupos” os tornando 
mais autônomos e consciente. Sendo este programa de “desrualização esta 
pautado em uma educação libertadora, onde procura de forma dialógica, 
compreender o mundo em que essas crianças e adolescente se encontram, 
partindo de temas geradores, sendo um dos principais eixos norteadores 
para as práticas pedagógicas”. Na visão de Albertassi, (2010, p.05), que “não 
propõem apenas técnicas para se alfabetizar ou para se especializar, para 
conseguir qualificação profissional ou pensamento crítico, e sim, os méto-
dos de educação dialógica nos trazem a intimidade da sociedade, à razão 
de ser de cada objeto de estudo”. Partindo da reflexão e do “diálogo crítico 
sobre um texto ou um momento da sociedade, tentamos penetrá-lo, des-
vendá-lo, ver as razões pelas quais ele é como é, o contexto político em que 
ele está inserido”.

Assim a pedagogia social de rua faz a provocação “ao grupo considerado 
excluído, a se inserir em sua sociedade”, indo além “fazendo com que o grupo 
por si só conheça sua realidade e busque por meio de uma consciência mais 
crítica, o despertar e o reconstruir de sua identidade, acreditar e descobrir 
suas potencialidades promovendo seu crescimento como cidadãos que 
possuem direitos e deveres para com sua sociedade”. (ALBERTASSI, 2010, 
p. 05).

Dessa forma o papel do pedagogo social de rua como versa Albertassi, 
2010, p. 06,

o profissional que desenvolve uma prática pedagógica junto às 
crianças e adolescentes  em situação de risco social e pessoal, 
sendo um agente intelectual e orgânico, comprometido com a 
luta das camadas populares como na escola, o educador aqui 
tem a necessidade de dialogar com as crianças e adolescente 
procurando compreendê-los, não somente como alunos, mas 
como seres humanos necessitados de atenção especial para 
superação de suas dificuldades encontradas em seu dia a dia. O 
pedagogo não é apenas um professor que transmite o conheci-
mento, o educador, conforme Freire (1988).

Nesse sentido “o pedagogo vem de forma figurativa para rua com sua 
extensa criatividade, propondo atividades significativas ao crescimento e 
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desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dessas crianças e adolescen-
tes”. Realizando “os projetos pedagógicos mais comuns e propícios a estes, 
têm sido, a alfabetização, o teatro, a música, o coral, a banda, a construção 
de brinquedoteca, o teatro de bonecos, etc., sempre com caráter transitório, 
para alavancar a criança ou o adolescente de rua para outro projeto de vida”, 
priorizando “para ida à escola, a volta à família e à comunidade de origem” e 
o convívio social e o desenvolvimento da consciência social. (ALBERTASSI, 
2010, p. 6-7).

Nesse norte o trabalho do pedagogo social é lento e gradativo, uma vez 
que, “aos poucos o educador realiza a prática, sobre ele mesmo e em seu 
grupo de rua, o desenvolvimento de uma reflexão mais crítica da nossa reali-
dade”, fazendo refletir sobre “os verdadeiros significados sociais de diversas 
maneiras de manifestação e comprometimento em promover

mudanças significativas na vida de crianças e adolescentes marginaliza-
das em nossa sociedade”. (ALBERTASSI, 2010, p. 08).

Dessa forma “dentro da atmosfera pedagógica, cresce o interesse de 
pedagogos resgatarem os considerados marginalizados - não por própria 
culpa, mas sim por uma imposição social de desigualdades - das ruas que 
são o espaço de sobrevivência dos mesmos”. Sendo que com essa “nova 
oportunidade do pedagogo de trabalhar em espaços não escolares”, assim 
a, “pedagogia social de rua, que tem como objetivo descentralizar esses 
grupos excluídos da sociedade da rua, direcionando-os para outra realidade 
por meio de práticas pedagógicas que visão a construção de pensamen-
tos mais críticos e que tragam uma melhor perspectiva de vida para os 
mesmo”. Tocando, “ao pedagogo social, juntar-se a essas comunidades, 
proporcionando-lhes uma visão mais global, buscando inserir a realidade 
vivida em novas propostas por meio de uma pedagogia libertadora e dialó-
gica, tornando e transformando esses indivíduos em verdadeiros cidadãos 
conhecedores de seus direitos e deveres”. (ALBERTASSI, 2010, p. 08).

Educação formal e informal

No campo educacional existem três práticas diferentes, que acontecem 
isoladas, porém, não desligadas uma da outra, são elas: educação formal, 
educação informal e educação não-formal. Educação formal se refere ao 
que acontecem dentro das escolas públicas e privadas, cursos de aperfei-
çoamento e treinamento, dentre outros, onde o desenvolvimento das aulas 
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acontece na maioria das vezes dentro de uma ambiente, mais precisamente 
uma sala, por meio de livros didáticos, lousa e caderno. A educação informal 
está exatamente voltada ao comportamento, hábitos, valores não intencio-
nados e não institucionalizados. A prática da educação não-formal ocorre 
no período inverso ao que o aluno frequenta o horário da escola. (RAMOS, 
2002)

Podemos entender que a educação não-formal refere-se às 
organizações políticas, profissionais, científicas, culturais, agên-
cias formativas para grupos sociais, educação cívica, etc., com 
atividades de caráter intencional. A educação não-formal vem 
apresentando crescimento em nosso país, principalmente no 
estado de São Paulo onde obras sociais, organizações não gover-
namentais e instituições privadas e religiosas, se preocupam com 
a realidade social de crianças e adolescentes que vivem princi-
palmente em bairros periféricos e de baixa renda. (Libâneo,2002)

A prática da educação não-formal desenvolvidas por diversas insti-
tuições, envolvem o aluno com atividades produtivas e longe do tempo 
disponível inverso ao escolar, onde grande parte das crianças ficariam nas 
ruas, expostas à drogas, cigarro e bebida, e a criança ou adolescente fre-
quentadora de projetos sociais, tem a oportunidade de aprenderem uma 
profissão, pois a maioria das instituições e projetos de educação não-for-
mal desenvolvem seus trabalhos por meio de oficinas culturais, esportivas e 
profissionalizantes.(RAMOS, 2002)

Nesse sentido, “talvez o maior problema para entender a tragédia do 
desenvolvimento brasileiro, seja compreendê-lo subordinado à lógica eco-
nômica que trata as classes sociais como se tivessem organizadas de forma 
contínua. Como se Apartheaid só fosse racial e localizado na África do Sul.” 
(Buarque).

Tomamos como exemplo o programa experimental, lançado em 2001 na 
Lisboa, ele surgiu e foi desafiado para técnicos, nos bairros mais problemá-
ticos de Lisboa, Porto e Setúbal, especificamente com públicos de supremo 
risco social, a insegurança não poderia ser maior. Para jovens licenciados, a 
maioria sem formação adiantada, o desafio era gigantesco. Como podería-
mos obter respostas eficientes e eficazes? Como conseguiríamos motivar 
estes jovens? Estariam esses jovens disponíveis? Como deveríamos motivar 
os parceiros locais? Que ações melhor funcionariam? (CALADO, 2014, p.62)
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Desse modo foi no seguimento dos muitos mediatizados incidentes na 
CREL com a atriz Lídia Franco que o Programa Escolhas (Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 4/2001, de 9 de janeiro) se estabeleceu em janeiro 
de 2001.

O programa experimental tratava-se nos territórios mais frágeis que, 
enquanto política pública, buscava responder a uma tentadora pergunta de 
partida: seria, efetivamente, possível trabalhar nestas comunidades com os 
públicos juvenis mais vulneráveis?

Este novo olhar para estes jovens e comunidades, coincidentemente 
crítico e produtivo, compenetrado nos problemas, mas igualmente nas 
oportunidades, apostando no seu desenvolvimento integral e na concreti-
zação de experiências e interações positivas, foi a solução delineada pelo 
Programa Escolhas. Tratava-se, no fundo, de apoiar o desenvolvimento de 
crianças e jovens invulneráveis, capazes de interagir na sua comunidade, 
compreendendo o mundo que os rodeia. Crianças e jovens felizes, com 
elevada auto-estima, tolerantes e capazes de compreender o “outro”. Mas, 
igualmente, com níveis mais consideráveis de qualificação, de capital social 
e relacional, solidários e preparados para os desafios permanentes da alte-
ração para a vida ativa. (CALADO, 2014, p.64)

A importância do educador social para a educação não-formal

A educação não formal ocorre a partir da troca de experiências entre os 
indivíduos, sendo promovida em espaços coletivos. Dessa forma, o princi-
pal objetivo da educação não formal é proporcionar conhecimento sobre o 
mundo que envolve os indivíduos e suas relações sociais. Para isso, trabalha 
com a subjetividade do grupo e contribui para sua construção identitária.

A educação formal, informal e não formal tem características diferen-
ciadas, mas podem ser complementares. Isso porque a educação formal 
promove a aprendizagem e a titulação. Enquanto que na educação informal, 
os resultados acontecem a partir da visão do senso comum. E na educação 
não formal, há o desenvolvimento de vários processos, já que é voltada para 
o ser humano como um todo. Um bom exemplo de educação não formal 
está na Pedagogia utilizada por Paulo Freire. Neste modelo, os educandos, 
nos círculos de cultura, discutem sua realidade e fazem, além da leitura da 
palavra, a leitura de mundo. Neste contexto vale a análise do papel do edu-
cador social no desenvolvimento de suas atividades.
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Freire (1996, p.53) nos diz que como educador precisamos olhar para 
o que os grupos com os quais trabalhamos trazem consigo não simples-
mente para o que falam deles, assim, “a leitura do mundo precede a leitura 
da palavra” e continua, dizendo que um bom educador é aquele que sabe 
provocar inquietudes, que aguça a curiosidade, mas que permite que o edu-
cando busque com autonomia.

Ao falar do educador social, Caro e Guzo (2004) destacam a satisfação 
pessoal como sendo um grande diferencial, além das qualidades adquiridas 
independentemente de conhecimentos adquiridos na academia.

Este educador social também possui a consciência de sua pouca valo-
rização e da importância de sua relação com os educandos, sendo ciente 
da responsabilidade social que o segue. Além disso, a competência técnica 
científica precisa ser compatível com a amorosidade necessária as relações 
educativas (FREIRE, 1996).

Gadotti (2007, p.42) enfoca a constante preocupação do educador Paulo 
Freire voltado para a formação do professor e destaca: “o professor precisa 
saber muitas coisas para ensinar, mas o mais importante não é o que é pre-
ciso saber, mas como devemos ser para ensinar. O essencial é não matar a 
criança que existe ainda dentro de nós. Matá-la seria matar o aluno que está 
à nossa frente”.

No contexto educação não-formal, o trabalho do educador e dos ofi-
ciei-os, necessitam de muita dedicação, criatividade e amor, pois para os 
educandos manterem-se participativos diariamente, as atividades devem 
ser prazerosas e dinâmicas, capazes de deixá-los envolvidos e compreen-
dendo que aquele espaço onde frequentam, é de grande valia para torná-los 
bons cidadãos.

Considerações finais

Assim diante do exposto nota se uma grande necessidade do cidadão 
de classe mais baixa, tem de ter sua autonomia na sociedade, a sensa-
ção de pertencimento, de compreender os porquês das coisas, ou seja, por 
meio da pedagogia social e da educação popular, vai lhe dando, uma grande 
consciência de seu papel na sociedade bem como do seu valor em quanto 
cidadão.

Ademais, segundo leciona, Berlotto, (2009, p. 10); que “os indivíduos se 
constituem como pessoas unicamente porque, da perspectiva dos outros 
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que assentem ou encorajam, aprendem a se referir a si mesmos como 
seres a que cabem determinadas propriedades e capacidades”. Sendo que, 
“por isso, partimos da ideia de que a identidade social de um indivíduo está 
associada ao conjunto de vinculações de um sistema social. Quer dizer, é 
a identidade social que permite ao indivíduo localizar-se e ser localizado 
socialmente”.

Sendo esse o papel da pedagogia social, trazer ao seio da sociedade os 
indivíduos excluídos, fora do contexto escolar formal, utilizando das mais 
variadas formas de ensinar, arte, cinema, música e por ai vai. Vislumbra-se 
sua condição de ser humano com direitos e deveres, lhe proporcionando 
autonomia enquanto integrante da sociedade.
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CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA EUROPA 
NO SÉCULO XIX E XX: UMA REFLEXÃO CRÍTICA

Yohana Tôrres Monteiro1

Resumo: Este trabalho é de suma importância, pois trata-se de uma análise 
sobre o contexto sócio-histórico da Europa nos séculos XIX e XX, o qual pre-
tende-se analisar os marcos fundamentais desse período, juntamente com 
o surgimento da Sociologia e do Mundo Moderno interpelando com análises 
de algumas obras que se aprofundaram nesse estudo sistemático. De modo 
que destacamos as obras do Ianni, Hobsbawn e Marx. Esse trabalho tem 
como objetivo sistematizar, discutir e analisar a entrada da modernidade 
na Europa. Com o uso de uma metodologia bibliográfica. Busca-se elucidar 
itens relevantes sobre a temática, sem pretensão de concluir ou esgotar o 
assunto.
Palavras-chave: Revolução Social, Sociologia, Mundo Moderno.

1 Mestranda em Sociologia na Universidade Federal do Ceará- UFC. 
 E-mail: yohanatorres17@hotmail.com;
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Introdução

A Europa estava fervilhando nos séculos XIX e XX. Um novo contexto de 
vida estava se formando após a queda do sistema feudal e uma nova 
classe assumia o poder econômico e político, sendo esta a burguesia, 

que era composta pelos artesãos e comerciantes da época. Tirando de cena 
uma monarquia que afirmava ser legitimada por Deus.

A classe burguesa prometia igualdade e uma revolução social para todos, 
mas ao chegar no domínio, a revolução não aconteceu como estava progra-
mada. E a classe dos trabalhadores que era os pequenos artesãos na época 
tiveram que se submeter as novas regras do sistema capitalista, que seria a 
venda de sua força de trabalho para a sua subsistência.

Somente no capitalismo que o modo de produção irá se basear na desa-
propriação dos produtores diretos, cujo trabalho excedente é apropriado 
por meios puramente econômicos, desprovidos de propriedade, os produ-
tores diretos são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. 
(MANZANO, 2013). Apesar deles serem livres da servidão do feudalismo, 
eles tiveram que se conter a essa nova lógica. Mas não o fizeram isso de 
forma silenciada, teremos várias greves na história contra os patrões e o 
sistema. Além de vários autores que acreditaram em novas possibilidades 
para se viver nesse mundo, como o socialismo que Marx apresentava.

A Sociologia nasce e desenvolve-se com o Mundo Moderno, de modo 
que o Mundo Moderno depende da Sociologia para compreendê-lo e expli-
cá-lo, é como dizer que sem ela, o Mundo Moderno seria confuso, seria uma 
equação não resolvida.

A era do capital e a era dos impérios

Hobsbawn em seus estudos, a “Era do Capital” (2014) e a “Era dos 
Impérios” (2014), tem a pretensão de contextualizar um vasto leque de 
acontecimentos entre os anos de 1848 a 1914, com os episódios mais 
importantes e os personagens chaves desse contexto sócio-histórico.

A Revolução de 1848 conta com a provocação de Karl Marx e Friedrich 
Engels que divulgam os princípios da revolução proletária, intitulado de 
Manifesto do Partido Comunista. A monarquia francesa havia acabado de 
cair por uma insurreição e a revolução e a república europeia têm início.

“[...] 1848 foi a primeira revolução potencialmente global [...]” (HOBSBAWN, 
2014, p.26). Pode-se destacar que houve várias revoluções na história, sua 
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maioria bem-sucedidas e outras não, mas jamais houve uma que se alas-
trou tão rapidamente e amplamente por países, fronteiras e oceanos como 
a de 1848.

A república na França foi proclamada em 24 de fevereiro, e foi se alas-
trando por diversos países. Temos repercussões de influência direta na 
insurreição de 1848 em Pernambuco e pouco tempo depois na Colômbia. A 
Revolução de 1848, foi a primeira a afetar tanto países desenvolvidos como 
os atrasados2 do continente.

Em um breve período de tempo depois, sua derrota ficou seguramente 
previsível, a Europa falhou em não ter continuado revolucionária, ela abriu 
as cortinas, mas não conseguiu segurar a ópera principal e a história por 25 
anos se estendeu muito diferente do que se havia planejado.

As revoluções de 1848 requere um minucioso estudo de como chegou e 
atingiu cada país, estado, povo, religião, região; pois foi abraçada de formas 
diferentes em cada lugar que passou. Inicialmente, foi vitoriosa em todos os 
lugares para depois sofrer uma derrota quase completa.

Quem fez a revolução foram os trabalhadores pobres, que estavam 
sedentos de fome e mudança, o que levantou no ar uma perspectiva de 
comunismo proletário, porém sem deixar as classes médias desesperada-
mente assustadas. O que estava em jogo, não era os velhos regimes e o 
progresso, mas a “ordem” e a “revolução social”, trazida pelos pobres, que 
trouxe o ódio dos ricos contra os pobres de forma feroz, resultando milhares 
de mortes, prisões, deportações, etc.

Um dos principais grupos envolvidos na revolução, que era a burguesia, 
após chegar no poder, preferiu colocar ordem do que seguir todo o seu pro-
grama que iria trazer a revolução à tona, e com o tempo ela cessou de ser 
uma força revolucionária e passou a seguir planos econômicos liberais.

E o restante dos radicais, eram pequenos proprietários, artesãos, que não 
tinham força política para reagir aos que haviam conquistado o poder. No 
que diz respeito aos trabalhadores pobres, apesar do seu gigantesco quan-
titativo e de parecerem fortes e ameaçadores para concretizar o projeto de 
uma revolução social, eles se tornaram demasiadamente fracos para tornar 
real, devido, muitas vezes, possuírem uma imaturidade política e ideológica. 
Além de não terem uma boa organização, ideologia e liderança.

2 Palavra utilizada pelo autor.
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Na revolução de 1848, o proletariado ainda estava muito jovem e ima-
turo como força social, ainda estavam começando com a sua consciência 
enquanto classe. O duro conhecimento do pauperismo e miséria, faziam 
eles não esperarem muito do capitalismo que estava se formando.

“ [...] O próprio Karl Marx não acreditou que a revolução estivesse na 
agenda. Mesmo na França, o proletariado de Paris ainda era incapaz de ir 
além da república burguesa de outra forma que não fosse na ideia, imagina-
ção. [...]” (HOBSBAWN, 2014, p. 39). Logo, as revoluções de 1848 surgiram e 
continuaram, deixando promessas que não foram cumpridas.

Apesar de toda essa contradição, 1848 não foi apenas um acontecimento 
sem consequências, apesar de não ter sido revolucionária como intentaram, 
ela marcou o fim da política de tradição, das monarquias (do direito divino). A 
partir dali as forças do conservadorismo tiveram que se defender de outras 
formas e esta foi a maior inovação trazida pelas revoluções de 1848.

Houve um grande boom econômico entre os anos de 1850 a 1857, que 
viria a ser o mais fantástico ocorrido até então, com exportações altíssi-
mas. No qual podemos citar a Inglaterra que durante esse período houve um 
crescimento espetacular do algodão, comparado aos outros anos. Os estu-
diosos afirmam que esse boom ocorreu pela combinação de capital barato 
e aumento nos preços. Sem falar do salto que deu a taxa de emprego para 
homens e mulheres nesse período. A política entrou em hibernação, chegou 
a ganhar um ânimo nesse período de expansão, mas não era mais a política 
de revolução. Esse período de calma, teve seus momentos de baixa tam-
bém e o primeiro foi em 1857, quando a economia passou por uma grande 
depressão. Que depois voltou ao seu clímax de novo.

Vale desatacar a importância das descobertas geográficas e essas 
conquistas, que também movimentaram a economia com exportações de 
mercadorias, capital e a movimentação de homens para essas terras recém-
descobertas. E ainda mais, encontraram ouro nessas terras desconhecidas, 
que aumentou o crédito nessas expedições. O capitalismo tinha agora o 
mundo inteiro ao seu dispor.

O mercado estava caminhando para a sua liberdade com a regulação 
de compra e venda de seus empregados e não causava surpresa, pois a 
iniciativa privada florescia claramente. Apesar dos sindicatos já atuar nesse 
contexto, ele pouco assustava os lucros, pois já existia um grande exército 
industrial de reserva. (MARX apud HOBSBAWN, 2014)



1387
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Os produtos da época se tornaram o ferro e o carvão, com o crescimento 
do algodão e da lã depois. E com o passar do tempo iniciou as descobertas 
em laboratórios, como a tinta industrial, etc. Assim, a educação passou a ser 
sinônimo de modernidade e se passou a investir nela. Veio à tona o petróleo, 
telefone e a produção em massa de maquinaria.

E os booms brilhantes e sistemáticos permaneceram até 1870, quando 
se destaca outra crise potencial. E os Estados Unidos passam a ser vistos 
mundialmente com a sua produção em escala. E uma nova era se evidencia, 
agora com o mundo todo em evidencia.

Hobsbawn em sua obra “A Era dos Impérios” enceta pela sua própria his-
tória, baseado na memória para motivar a entrada de um tempo que se fecha 
em seu nascimento, ele problematiza o triunfo da burguesia em sua versão 
liberal com o capitalismo que transforma não só um país, mas o mundo 
inteiro, e assim se inicia toda uma revolução tanto econômica, social, política 
e cultural. Com um crescimento gigantesco da produção. Ele também des-
taca a importância dos movimentos de massa da classe dos trabalhadores 
que exigiam a derrubada do capitalismo. Este livro dele, tentou evidenciar 
uma fase do desenvolvimento do capitalismo e todos os seus impasses e 
contradições.

A Sociologia e o mundo moderno

Ianni (1989) em seu texto “A Sociologia e o tempo moderno” irá nos con-
duzir a reflexão do nascimento e desenvolvimento da Sociologia no mundo 
moderno junto a uma contextualização do tempo histórico da Europa entre 
os séculos XIX e XX. O qual nos fará entender como a Sociologia conseguiu 
se fundar.

A Sociologia e a Modernidade, nascem na mesma época, em meados do 
século XIX, ambas na cidade, formam-se principalmente em Paris. Com a 
crescente intelectualização do homem na modernidade, consequentemente 
teremos um mundo iluminado com outras cores. As ciências passam a con-
ferir a ilusão da resolução dos problemas sociais e materiais e reduziram os 
espaços da tradição e religião, a razão começará a vencer e apagar a fé. E o 
homem aos poucos abandonará Deus e o Diabo.

A Sociologia desenvolve-se quando já se está em um franco desenvol-
vimento das configurações sociais que vão demarcar essa nova Era, que 
são as classes sociais, os impasses da sociedade, os movimentos sociais, a 
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mercadoria, as indústrias, o capital, a divisão do trabalho social, a individua-
ção, o pauperismo, a questão social, a mais-valia, etc. Esse é o novo palco 
do trabalhador livre da sociedade moderna.

É preciso destacar que o Capital terá impacto nas conotações sociais, 
políticas, culturais e econômicas. Ele estabelece e demarca as distâncias 
entre o passado e o futuro, é como se ele tivesse uma missão em cada país 
e continente no mundo. Este se proliferou e alterou o modo de vida por onde 
passou.

Pode-se reconhecer alguns antecedentes da Sociologia em pensamen-
tos, filosofias e ideias como Montesquieu, Vico e Rousseau. “O liberalismo, 
iluminismo, jacobinismo, conservantismo e evolucionismo são algumas 
das principais manifestações do pensamento europeu [...]” (IANNI, 1989, p. 
9) dos séculos XVIII e XIX que irão contribuir para as ciências sociais. Que 
serão concretizadas nas obras de Adam Smith, David Ricardo, Kant, Hegel, 
entre outros. Vale ressaltar a multiplicidade e divergência dessas correntes 
que irão contribuir para a Sociologia.

Os trabalhos de Sociologia do passado e do presente, ressoam, algumas 
vezes, contribuições advindas das ciências físicas e naturais, por isso temos 
perspectivas evolucionistas, organicistas, funcionalistas, entre outras.

O pensamento sociológico cria novos procedimentos de reflexão sobre 
o Mundo Moderno, torna-se capaz de dar conta da originalidade dos fatos 
que vão caracterizar esses acontecimentos e dilemas que vão se formando 
pouco a pouco, como a emergência urbano-industrial, burguesa ou capita-
lista, etc.

A Sociologia irá se debruçar tanto na compressão da realidade social 
como no processo de conhecimento, devido ao diálogo com a filosofia. A 
Sociologia trabalha par-em-par com a realidade social: aparência e essên-
cia, singular e universal, causa e sentido, parte e todo.

A Sociologia se divide em escolas, tendências, teorias, tais como os 
seguintes: positivismo, funcionalismo, fenomenologia, historicismo e outros. 
Algumas privilegiam a indução quantitativa e outras o enfoque qualitativo. E 
ainda existe as que se inspiram na intuição, cotidiano, etc.

É possível talvez afirmar, que apesar de tantas escolas e teorias, elas se 
reduzem a três polarizações essenciais: causação funcional, contradição e 
conexão de sentido. Vale ressaltar que os autores não se inspiram de forma 
exclusiva, pois há variações e combinações.
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O tema da Revolução Social esteve e está em diversos estudos de soció-
logos, devido as diversas mudanças, transformações e desenvolvimento da 
sociedade civil, burguesa ou capitalista que levou abaixo a comunidade feu-
dal, transformando a Europa socialmente, economicamente, politicamente e 
culturalmente, porém rodeada de contradições.

Em um primeiro momento os estudiosos vão se dedicar a estudar a 
Revolução Burguesa que pode ser considerada democrática, autoritária, 
entre outros. E em outro, vão se dedicar na revolução popular, operária, 
socialista. Analisar a Revolução Social, será uma forma de conhecer a socie-
dade, de compreender as suas estruturas, dominação política, apropriação 
econômica, como se organizam e movimentam na sociedade moderna.

Esse contexto constituirá a matéria-prima para a Sociologia e fará parte 
de vários escritos de Comte, Marx, Spencer, Bonald e outros. A Sociologia 
posterior continuará no empenho de compreender, explicar e responder 
as transformações sociais. E terá vários desafios, entre eles, o de explicar 
os dilemas da sociedade moderna mais ou menos desenvolvida que é a 
América Latina, África e Ásia. Em medida, esses continentes, são desdobra-
mentos da sociedade moderna, desenvolvem-se e transformam-se com as 
influências da Europa e dos Estados Unidos, em um processo cercado de 
desigualdade e contradições.

Na Sociologia pode-se observar alguns temas clássicos de maior impor-
tância para a compreensão do Mundo Moderno como: Comunidade e 
Sociedade, Ordem e Progresso, Ideologia e Utopia, entre outros. Estes são 
considerados clássicos porque polarizam diversas contribuições e contro-
vérsias essenciais da Sociologia, são recorrentes em diversas abordagens, 
países e períodos da história.

A Sociologia tentará entender e compreender a multidão, esta que surge 
na sociedade civil, urbano-industrial, que se juntará em protestos e revol-
tas populares em vários países e épocas, do século XVI aos dias atuais. E 
a Sociologia em três correntes distintas tentará explicar o surgimento da 
multidão e suas transformações, logo temos: a ideia de massa, de povo e 
classe social.

Alguns sociólogos se dedicaram a entender como se forma a sociedade 
moderna, entre eles podemos destacar Weber e Marx, que não tentaram 
entender apenas como funciona e ocorre, mas também como ela surge, se 
transforma, de onde vem e para onde vai, apesar de abordagens diferentes. 
Eles foram fundamentais para a Sociologia.
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Ianni (1989) finaliza que a Sociologia irá se debruçar sobre questões 
essenciais do Muno Moderno, para compreender, interpretar, taquigrafar, 
dinamizar esse Mundo. Nesse sentido, que se observa que sem a Sociologia 
o mundo seria mais obscuro, um enigma.

Considerações finais

Esse estudo é de suma importância para entender como iniciou o desen-
volvimento do capitalismo no mundo, de entender que nem sempre tivemos 
essa sociabilidade burguesa, da venda da força de trabalho, do exército 
industrial de reserva, da naturalização de muitos terem pouco e de pou-
cos terem muito. Vivemos em um mundo totalmente desigual, que deveria 
caminhar para a qualidade de vida de todos, com uma revolução profunda 
e estrutural. Enquanto a Revolução não acontece e o capitalismo não chega 
ao fim, continuaremos estudando e tecendo comentários sobre a nossa 
sociabilidade.
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O MOVIMENTO INDÍGENA E A CONQUISTA EDUCATIVA; 
HISTÓRIA, LUTA E RESISTÊNCIA ENTRE OS KANINDÉ 

DE ARATUBA-CE.

Francisco Wallison Batista de Lima1 | Roberto Kannedy Gomes Franco2

Resumo: O trabalho busca refletir sobre o protagonismo do movimento 
indígena no Brasil, pontuando o contexto político/social que impulsionou a 
organização dos povos em âmbito nacional objetivando a conquista de direi-
tos civis que foram negados aos povos indígenas brasileiro como o direito a 
terra, saúde, educação escolar diferenciada e a direito à vida. Também com-
preender o processo de articulação política desenvolvida pelo povo Kanindé 
de Aratuba-CE por meio dos relatos do evento que marcou o centenário de 
resistência e luta desse povo, percebendo os desafios e protagonismo na 
luta pela escola diferenciada que respeite seus valores e suas formas de 
viver, o reconhecimento da identidade indígena pelas autoridades locais 
entre outras.
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Introdução

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa realizada entre os anos de 
2015/2016 que deu origem ao trabalho de conclusão de curso –TCC do 
Bacharelado em Humanidade da UNILAB, defedido em 21 de dezenbro 

nas depedência da universidade. a pesquisa foi desenvolvida na comuni-
dade indígena do povo Kanindé de Aratuba na aldeia Fernandes, tem por 
objetivo refletir o protagoonismo do movimento indígena na busca por direi-
tos sociais no Brasil, como também pensar as articulações do movimento 
indígena local entre os Kanindé que completou seus centenário de luta e 
resistência para manter seus valores e suas visões de mundo.

O povo Kanidé de Aratuba estão lacalizado no maciço de Baturité distri-
buidos em duas cidade Aratuba com a aldeia Fernandes e em Canindé com 
a aldeia Gameleira, os mesmos iniciaram seu processo de resurgimento 
etnico em 1995 juntamente com outros povos indigénas. Vale ressaltar que 
assim como em âmbito nacional houve uma necessidade de organização 
para revindicarem seus direitos sociais junto ao estado como a demarca-
ção de terra, educação diferenciada, saúde indígena. É importante demarca 
também a importancia da educação diferenciada, pois a luta pela escola 
impulssionou a comunidades a lutarem para sua fundação.

Metodologia

Os métodos ultilizados foram a observação participante, entrevista seme-
-estruturada e revisão bibliografica, a vista disso se almejava compreender 
as dinâmicas sociais e culturais vivenciada cotidiano da comunidade. O 
método de revisão bibliográfica busca construir um breve histórico do 
movimento indígena no Brasil refletindo sobre os processo politico/social 
que dará impulso para a organização do movimento indígena em âmbito 
nacional com revindições especificas para atender as demandas dos povos 
indigenas no Brasil. Entrevistamas as professoras de história e lideranças 
indigenas Rita da Silva Alexandre, Ivoneice Bernardo da Silva e as lideran-
ças e guadião da memória Francisco Benardo da Silva (Senhô) de 74 anos, 
José Maria Perreira dos Santos(Cacique Soterro) 73 anos, Cicero Perreira 
dos Santos 64 anos.
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Breve histórico do movimento indígena no Brasil

O movimento indígena brasileiro surge por volta da década de 70, porém 
podemos observar em outros momentos da história do Brasil que esses 
sujeitos sempre mantiveram o espirito da luta e resistência, de acordo com 
Silva (1999), “foram as mais diversas formas de resistência, desde a resis-
tência física, a diplomacia e a resistência cultural.” para silva (1999) houve 
três motivos que impulsionaram à emergência do movimento indígena 
brasileiro, primeiro a situação de extrema opressão em que as populações 
indígenas eram submetidas pela colonização, como a expropriação de seus 
territórios que foram tomados, violentados, tradições inferiorizadas, cultura, 
língua, seus processos de ensino e aprendizagem desprezados, restando 
para esses sujeitos à negação de sua cosmivisão e valores o genocídio3 e 
etnocidio4 como sendo uma importante ferramenta de materialização da 
opressão.

O segundo ponto é o modelo político que estava encurso desenvolvido 
pela ditadura militar iniciada com o golpe militar em 1964, período esse de 
grande efervecência social, onde emergem diversos movimentos sociais 
que denunciavam as atrocidades da ditatura e reivindicavam democracia 
e direitos civis, o movimento indígena também entrar nesse processo com 
foco na garantia dos direitos constucionais que seria a segurado na cons-
tituição de 1988, como o direito fundamental a terra e a educação escolar 
indígena diferênciada.

Terceiro motivo foi à necessidade de arganização da resistência para 
além das fronteiras nacionais, construido articulações politicas internacio-
nais que possibilitou aproximação de lutas com outros grupos indígenas da 
América Latina como o Paraguai em 1974 e posteriormente como outros 
povos da Bolívia e Uruguai, essa relação internacional contribuiu fortemente 
para a conquista de muitos direitos para as populações indígenas no Brasil, 
sobre o surgimento do Movimento Indígena Munduruku (2012, p.209) aponta 
que:

3 Genocidio: significa o exterminio de pessoas tendo como principal motivação as diferenças de 
nacionalidade, raça, religião e, principalmente, diferenças étnicas, é uma prática que visa eliminar 
grupos étnicos minoritários em determinada espaço geográfico.

4 Etnacidio: significa a oposta de genocidio, pais etnocidio prossupõe exterminio cultural de um 
determinado grupo étco tendo como principal motivação as diferenças de nacionalidade, raça, re-
ligião e, principalmente, diferenças étnicas, é uma prática que visa eliminar a cultura de determina-
dos grupos étnicos.
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[...] O surgimento do movimento indígena brasileiro nasceu 
com a conjuntura política e social que eclodiu no Brasil a partir 
de 1970. Foram tempo difíceis, pois imperava em nosso pais o 
regime de exceção, preconizado pelos militares a partir de 1964. 
Naquela ocasião, a política indigenista do Governo previa que os 
povos indígenas deveriam ser integrados pela nação e, conse-
quentemente, abrirem mão de suas identidades étnicas, para se 
tornarem “apenas” brasileiros. Essa política estava a serviço dos 
interesses de desenvolvimento e integração nacional, que tam-
bém escondiam a intenção de explorar as riquezas presentes 
no solo subsolo das terras tradicionalmente ocupadas pelos por 
nossos povos.

Desta forma, o contexto social, politico e econômico foi responsavél 
por mobilizar os povos indígenas para organização nacional ramificando a 
resistência em todas as regiões do pais buscando fortificar e conscientizar 
outros, sobre a importância da organização da luta para se conquistar direi-
tos fundamentais como a vida, saúde, cultura, educação etc. Essa ampliação 
impulsiona o surgimentos de momentos deliberativos como assembleias 
que reuniam indígenas de todas as regiões do pais, e de diversas etnias dife-
rentes que colocavam suas contribuições para organização e fortificação da 
luta e das pautas, através dessas assembleias de acordo com Silva (1999) se 
consolida várias entidades representativas dos indígenas tanto em âmbito 
nacional como regional e local, criando alianças com a sociedade civil e 
movimentos sociais que eram favoráveis a causa indigéna. Essas alianças 
foram importântes, pois fortifiram a resistência indigéna dando visibilidade 
a luta política,social dos índios em busca de direitos. Sobre a visibilidade da 
causa indígna Munduruku (2012, p.209) pondera que:

Do ponto de vista dos indígenas, os acontecimentos que os afe-
tavam não tinham repercussão na mídia nacional, tornando-os 
isolados na luta pela defesa de seus direitos. Cada povo afetado 
pelas frentes de expansão acabava sendo vitimado por andas de 
violências cada vez mais intensas e nocivas, sem ter consciência 
de que tal devastação cultural fazia parte da política desenvolvi-
mentista patrocinada pelo capital internacional e executada pela 
recém-criada Fundação Nacional do Índios. O que poderia ter 
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sido interpretado como alívio para nossos povos era, na verdade 
mais um golpe contra os interesses indígenas.

Portanto a articulação politica dos indigénas incia na região Amazonas e 
ganha força em âmbito nacional, atravês de encontros que reuniam milhares 
de índios das mais diversas regições do país e grupos étnicos de diferen-
tes culturalmente e línguisticamente, esse movimento que nascem com a 
mobilização dos professores indigenas conquista grandes avançõs no que 
tange a educação escolar indigéna diferenciada no Brasil, uma educação 
autônoma, que respeita a cosmovisão e a tradição de cada povo. Para Silva 
(1999) esse movimeto dos professores almejava a transformação da escola, 
para que esta possibilitasse a esses povos criarem e recriarem suas proprias 
formas de ensinar, a cultura a partir do contato com outros povos e com a 
sociedade civil, uma escola intercultural heterogênia que não reproduza pre-
conceitos, mais que contribua para afirmação da diferença na cosntrução 
de curriculos plurais que reflita os saberes da ancestralidade, respeitando as 
singularidades de cada grupo étnico.

Protagonismo do movimento indígena Kanindé

No dia 20 de novembro de 2015, foi comemorado o centenário de resis-
tência étnica do povo Kanindé de Aratuba e de Canindé, data que marca a 
chegada do povo Kanindé em 1915 na serra da Gameleira vindo do muni-
cípio de Baturité, fugindo da seca e da expansão colonial, que expulsavam 
arbitrariamente os nativos de suas terras, esse momento reconhecem a 
árdua trajetória de sofrimento, medo, preconceito, e principalmente de resis-
tência que enfrentaram mesmo com as pressões externas, se mantiveram 
firmes na luta em defesa do que acreditavam. Como nos descreve a lide-
rança indígena que expressa a importância dessa comemoração Eu acho 
muito importante, Porque é renovando nossa cultura e nossa memória 
daquele ano pra cá, de tá completando cem anos em 2015, e isso pra gente 
uma grande vitória” (Bernado/liderança 2016), a fala nos leva a refletir a 
importância da memória para os Kanindé, visto que é a partir das experiên-
cias históricas onde o grupo étnico se fortaleceu coletivamente em prol da 
afirmação de sua identidade indígena.

Segundo as lideranças o centenário representa a ancestralidade e prin-
cipalmente a resistência do povo Kanindé, que continuam na luta para 
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afirmação da identidade indígena e seus direitos. Esse evento também marca 
os cem anos da chegada dos ancestrais na região que segundo Cícero uma 
liderança indígena afirma que; “aqui já tinha gente espalhado pela região de 
Baturité, essa região toda nossos índios já estavam[...]”(CICERO/2016). Na 
fala da liderança podemos observar que assim como as outras etnias que 
existem no Ceará eles também passaram pelo processo de migração for-
çada, ocasionado pela invação dos fazendeiros criadores de gado em seus 
territórios.

O movimento foi organizado com objetivo de expressar os traços e a 
identidade indígena, onde os rituais que representa a estética cultural do 
povo como a apresentação do Toré, a comida típica como o mucuzá. O 
evento realça a celebração aos antepassados que são reverenciados por 
meio da história, da dança, e da comida, a festa também significa agrade-
cimento aos espíritos das matas e dos antepassados, ao pai Tupã que é a 
fonte de inspiração para a resistência. Conforme nos comenta Cicero uma 
liderança indígena diz que; “o ritual é uma festa de comemoração de um 
nascimento ou de morte ou de uma grande luta pela terra, por que não é só 
com alegria que vamos dançar o Toré, mais com a tristeza também [...].” 
(CICERO/2016).

Entre os Kanindé, o Toré é uma das principais práticas de identidade, 
uma vez que a dança possibilita a preservação de um símbolo diferencia-
dor do povo, como também dos principais sinais de resistência, portanto 
é um referencial de identidade étnica do grupo. “O Toré é uma expressão 
lúdica e organizadora, íntima e emblemática, definida pelos indígenas como, 
tradição,” “união” e “brincadeira, que é atualmente uma prática conhecida 
e presente nas maiorias das coletividades que se reivindicam o reconheci-
mento étnicos” (OLIVEIRA FILHO, 2004).

Nessa perspectiva, compreendemos que o ritual tem uma intensa rela-
ção intercultural e está permeado pelos traços e elementos da cultura e 
saberes daquele povo, logo o ritual se constitui de características proprias 
do grupo étnico, por isso tem um significado tão profundo para os mesmos, 
pois é através do ritual onde se conectam com os seus ancestrais Segundo 
Magalhaes (2004, p.74) o ritual expressa:

sinais diacríticos evocados em mobilizações políticas de iden-
tidade indígena, este fenômeno social comporta interfaces 
semânticas que incrementam a complexidade de um ritual que 
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pode ser visto como tradição sagrada de unidade étnica, espaço 
mediúnico de diálogo com espíritos ancestrais, ou mesmo a 
“brincadeira” dos índios.”

Os Kanindé celebraram sua resistência coletivamente dançando o Toré, 
e convidando os moradores da cidade a se fazem presentes na solenidade 
juntamente com todos, observamos uma grande curiosidade da população 
local, que logo se agruparam nas ruas da cidade e na praça para acompa-
nhar as atividades executadas. Percebemos o espirito de união onde todos 
juntos celebram dançando, lideranças, professores, alunos, e a comunidade 
como mostra a imagem a segue.

Figura 1: Dança do tore nas ruas e na pra de Aratuba-CE

Fonte: Arquivo pessoal

Momentos como essses demostram que o reconhecimento perpassa 
pela auta-afirmação de sua identidade e práticas do cotidiano, logo pode-
mos destacar que o “ser índio” é pela tradição e a cultura e principalmente 
por um sentimento de pertencimento. Como descreve a antropóloga Cunha 
(1986), em seu livro “Antropologia do Brasil” que o ser índio “depende tão-
somente de uma auto identificação e do reconhecimento pelo o grupo.”.

Comemora-se também 20 anos de auto-reconhecimento e reorganiza-
ção do movimento indígena Kanindé, conforme nos afirma Gomes (2012, 
p.95) que juntamente com os povos Pytaguary, Genipapo-Kanidé, Kariri, 
Tapeba, Tabajara, Tremembé, Potiguara de Monte Nebo reuniram-se no 
município de Maracanaú nos dias 27 e 28 de outubro 1995, onde debate-
ram a importância da organização do movimento indígena do Ceará com 
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reivindicação de reconhecimento de direitos sociais conquistados na cons-
tituição de 1988.

Segundo Gomes (2012) na oportunidade através das discussões fei-
tas que se lembraram das histórias que eram contadas pelos os seus pais, 
quando eram crianças, pois sempre lhes diziam que eram índios por gosta-
rem muito de estarem nas matas, brincando e caçando desde de pequeno, 
aqui percebemos a memória construída pela história de vida do grupo que 
sempre foi pensando no olhar que o outro teria deles, uma vez que a memória 
detém uma influência importantíssima para a construção da identidade que 
culmina na imagem do social do grupo ou dos indivíduos. Onde. Segundo 
Martins e Santos (2016, p.19,20) aponta que;

O processo de reconhecimento étnico do povo indígena Kanindé 
foi construído através de muitas superações e resistências prin-
cipalmente quando a afirmação étnica do povo se desenrolou na 
luta pela demarcação da terra. Um dos principais conflitos rela-
cionados a disputa pela terra ficou conhecido na memória do 
povo Kanindé como a “luta pela Terra da Gia”, quando em 1996, 
os Kanindé tiveram um grave conflito pela posse de suas terras 
com trabalhadores rurais da fazenda Alegre, que fica vizinho a 
aldeia dos Kanindé.

A identidade guarda símbolos que não se apagam, mesmo tendo que 
reorganizar as dinâmicas incluindo ou excluindo elementos, a identidade 
do povo Kanindé está suficientemente instituída a qualquer questiona-
mentos externos, sendo capazes de preservar aquilo que os fizeram índios 
e o que lhes motiva a lutarem, defendendo sua identidade, suas tradições, 
através da união, guardando a memória coletiva étnica dos Kanindé, que 
foi referenciada no dia 20 de novembro de 2015 com uma grande passeata 
nas ruas do município de Aratuba-CE, onde reuniu na escola diferenciada 
Manoel Francisco dos Santos alunos, professores, lideranças e comunidade 
indígena.

Nsse dia foi marcada também como pauta de revidição o fim da discri-
minação pré-conceitos em relação aos Kamimdé no municipio, pois deste 
a auto-afirmação que que são vistos com maus olhos pela população local, 
isso na escola, nos espaços públicos entre outras situações constragedoras 
qual esse povos passaram, de acordo com o antropólogo Kottak (2013) o 
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preconceito e a discriminação surge do conflito étnico existente, onde os 
indivíduos desvalorizam por meio de julgamentos e atitudes a identidade 
do outro o colocando em patamares inferiores, criando assim estereótipos 
que são ideias fixas e erradas de um determinado grupo étnico, e isso foi 
feito em relação as populações indígenas que foram forçados a assimila-
rem outra identidade, as marcas desse processo cruel ainda estão vivas e o 
preconceito é uma delas. A fotografia a seguir demostra o momento em que 
inicia a passeata na Rua Júlio Pereira em Aratuba por volta das das 10:00 
horas da amanhã.

Figura 2: Organização da passeata de comemoração do centenário Kanindé

Fonte: Arquivo Pessoal

As imagens expressa inúmeras simbologias e a principal é a resistência, 
pois os Kanindé persistem na afirmação de sua identidade e de suas memó-
rias, lembraças que estão presentes neste momento através das lideranças 
indígenas que se fizeram presentes nesse momento tão sublime, onde a 
temporalidade da memória permear gerações, personagens de grande 
importância para a organização dos Kanindé e um deles é “Cacique Sotero” 
como é chamado pela comunidade, liderança que foi um dos grandes des-
bravadores da reorganização cultural e política dos Kanindé, logo sendo 
uma das principais fontes orais do conhecimento ancestral e da oralidade 
do povo Kanindé.

Para muitos estudiosos sobre a temática da religiosidade indígena no 
Brasil, consideram que esse entrelaçamento religioso nas práticas indíge-
nas pode ser considerando “sincretismo religioso”. Segundo Ribeiro (2012) o 
sincretismo religioso chega ao Brasil por meio do contato estabelecido entre 
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os indígenas e portugueses onde foi imposto o cristianismo aos mesmos 
fazendo uma interculturalidade religiosa, mesmo esses sistemas religiosos 
sendo antagônicos entre si, com esse contato forçado inúmeros elementos 
religiosos foram sofrendo influências externas entre si, levando a incorpora-
ção de algumas práticas por determinado grupo, isso podemos perceber em 
relação à imagem anterior a qual descrevemos no ritual onde foi incorporado 
orações invocações a outros seguimentos religiosos demostrando que o 
sincretismo se comporta criando nova roupagem por meios dos elementos 
religiosos adquiridos pelo grupo no decorrer da vida, através das relações 
culturais e religiosas estabelecidas. A esse respeito Cacique Sotero/2015 
nos relata que:

Aqui isso não importa se católico, índio ou evangélico nos deixa-
mos todos a vontade não descriminamos, pois se nos descriminar 
também seremos descriminados, agora se eles quiserem dança 
o Toré com conosco eles rodam, fazem do jeito que acharem 
melhor, isso eu tenho percebido aqui na nossa comunidade que 
fazem uma parte que é comum, mais teve uma coisa que eu 
estranhei aqui mais passou-se que aquela coisa de espiritismo 
foi muito forte e o diretor quis tirar o tambor que uma tradição 
ser usado não Toré, isso eu achei muito estranho em ter tirado da 
escola, mais está continuando as crianças quando vão começa a 
escola todos aprendem a contar os cânticos tradicionais nosso, 
e isso é uma tradição, nos não temos nenhuma descriminação 
sobre esse negocio de religião, mais temos o nosso sistema eu 
tenho muita admiração nessa tradição do nosso pai Tupã, e tam-
bém aprendi com os caciques e pajés a importância de preservar 
a nossa invocação ao pai Tupã, mais não adianta criarmos con-
flitos com os outro não, por que é uma tradição e cada um deve 
saber o que realmente é importante.

Nos relatos do Cacique Sotero percebemos que as lideranças deixam 
as pessoas livres para escolherem qual religião querem, mais alertando os 
mesmos que tradição ancestral é o culto ao pai Tupã, percebemos que as 
lideranças Kanindé sempre prezam pela coletividade tentando mediar os 
conflitos de uma forma que todos possam se sentires livres para escolhe-
rem qual religião querem seguir, é interessante quando Sotero diz que, “isso 
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eu tenho percebido aqui na nossa comunidade todos nos fazemos uma 
parte que é comum” observamos a sensibilidade do Cacique que entende 
que não por que alguns índios são católicos ou evangélicos que deixam de 
ser índios, mais existe algo comum a todos eles o que os fazem ser um 
grupo, e isso é identidade indígena é o sentimento de serem de uma mesma 
linhagem étnica embora que alguns não consigam enxergar isso, de acordo 
com Cicero isso não gera grandes conflitos, uma vez que eles sempre pre-
zam pelo respeito mútuos aos membros da comunidade.

Na visão das lideranças Kanindé o respeito sempre deve prevalecer inde-
pendente da situação, os conflitos devem ser sanados através do dialogo 
sempre, nunca impondo nada a ninguem respeitando a individualidade de 
cada individuo da comunidade, como descreve Cicero (2016), a solução de 
alguns problemas que aconteceram na comunidade em relação à questão 
religiosa:

Quando a escola começou funcionar no prédio atual, existia uma 
igreja evangélica próxima à escola, onde todas as terças-feiras 
haviam cultos e paralelamente tínhamos nossas danças aqui 
também a noite, então para não haver nenhum conflito chama-
mos eles e dissemos na terça vocês vão fazer o seu culto com os 
instrumentos de vocês, então deixamos de fazer nossos rituais 
esse dia, outro problema foi em relação alguns professores indí-
gena na terça-feira era dia deles estarem lá no culto mais tinha 
aula a noite, mais negociamos adequando o horário da escola de 
uma maneira que possibilitasse a esse professores estarem em 
seus cultos, ou seja, deixávamos eles bem a vontade, também a 
situação em na hora da dança muitas crianças ficavam sentadas, 
só olhando as outras brincarem, nos sempre respeitamos.

O relato da liderança reforça o sentimento de que a coletividade sempre 
será mais importante, e que pelo fato de serem evangélicos, católicos, não 
deixam de serem, por que o importante é o sentimento de pertencimento da 
identidade coletiva do grupo, ou seja, a cultural, a memória e a ancestrali-
dade são mais relevantes no processo de afirmação enquanto indígenas, o 
essêncial é intencificar as lutas através da união dos Kanindé lutas como o 
direito a cultura, ao respeito e dignidade perante a sociedade brasileira.
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Por fim após o cortejo na cidade retornamos a Escola Francisco Manuel 
dos Santos, onde aconteceram mesas de discursões acerca da importân-
cia do centenário como forma de reflexão no histórico percurso trilhado 
pelo povo Kanindé, houve uma avaliação das conquistas, e das árduas 
lutas desencadeada durante processo de reorganização do povo, estiveram 
presentes as principais lideranças indígenas que iniciaram suas primeiras 
palavras explicando as mobilizações de identidade indígena, evidenciando a 
luta pelo reconhecimento da terra, pela construção da escola indígena dife-
renciada, pelo posto de saúde na comunidade e muitas outras conquistas.

A resistência do povo Kanindé, deixou sua marca em Aratuba onde rea-
firmaram sua indianidade expressando a importância da memória nesses 
cem anos de determinação na defesa de sua diversidade cultural, na plu-
ralidade diferenciada como também na importância da união de todos nas 
lutas futuras, pois juntos se tornam mais fortes, assim terão forças para 
resistirem e persistirem por mais, cem anos, uma que vez as lutas não aca-
barão, elas são constantes por direitos, por respeito e por dignidade, essa 
data ficará marca na história de Aratuba onde as juventudes Kanindé decla-
raram em passeata nos rua da cidade que darão continuidade ao trabalho 
desempenhado por seus “troncos velhos”. Sobre a luta Bernardo diz que:

A luta continua e há muitas batalhas que precisa ser travadas 
eu acho que hoje seja mais fácil pro que hoje tem mais gente 
para ajuda e lá atrais era mais pouco, sabemos que sempre vai 
precisar de pessoa para luta com os posseiros que querem tirar 
a nossa terra, e existi gente hoje muito mais forte do nós, mais 
novo que são as futuras gerações de lideranças[...].

Como descrito pela liderança acima a sociedade brasileira hoje está 
no processo de reconhecimento da diferença dos povos tradicionais, e as 
novas gerações tem uma grande papel de intensificar as mobilizações em 
defesa da terras principalmente os indígenas do nordeste onde grande parte 
dos territórios indígenas ainda não foram demarcados no estado, em seme-
lhante situação estão as terras dos Kanindé de Aratuba e Canindé, portanto 
a situação se torna preocupante, uma vez que das trezes etnias existente 
apenas uma tem sua terra reconhecida pelo o governo federal, isso nos per-
mitir dizer que ainda muitas lutas precisam e deverão ser travadas para que 
a efetivação do direito a terra seja consolidado de fato no país, visto que só é 
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possível a construção da pluralidade étnica de um povo, através do território, 
uma vez que o mesmo também é permeados de significado de identidade e 
sinbologias

Considerações finais

Contudo, é perceptivel reconhecemos conquistas do movimento indígena 
embora que na prática não tenha acontecido mudanças reais, mais apro-
vação da Constituição de 88 assegurou inúmeros direitos as populações 
indígenas no Brasil, como o direito fundamental a terra, educação, saúde, 
cultura e a tradição, podemos observar que só se tornou possivél a inclu-
são desses importantes direitos na constituição através da organização 
dos indígenas. Entretanto é relevante destaca que a luta não acabou, pois 
agora o foco precisa ser fiscalização para que os direita garantidos sejam 
implementados. Desda forma, é importante reconhecemos o papel do movi-
mento indígena pela conquista de direitos sociais nunca antes conquistados 
no Brasil, o levante dos povos indígenas contribuiu para a desmistificação 
distorcida da imagem do índio no Brasil, uma vez que as alianças com a 
sociedade impulsionou aproximação dos índio na sociedade.
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A MORTE NÃO ESTÁ DADA

Ingridy Lammonikelly da Silva Lima1 | José Rangel de Paiva Neto2 
Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida3

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os estudos 
desenvolvidos em torno do materialismo histórico dialético, na afirmativa de 
sua necessidade para o enfrentamento das atuais configurações societárias, 
sobretudo na particularidade brasileira. É parte dos estudos desenvolvidos 
no Setor de Estudos e Pesquisas em Análises de Conjuntura e Política Social 
sobre a Produção do Conhecimento. O materialismo histórico dialético é um 
método que se utiliza da categoria da história, da contradição, da totalidade 
e da mediação, para compreender e transformar a realidade social. É um 
caminho investigativo que nega os aspectos imediatistas e pragmáticos da 
realidade, se estruturando na razão crítica e dialética, que se coloca ao lado 
da classe trabalhadora. A atual guinada do capital, em sua fase imperialista, 
os aspectos irracionais se encontram em voga e, assim, fortalece o repúdio 
a este método, o que acaba por amplificar o caráter alienante da socie-
dade burguesa. Na atual conjuntura brasileira, temos um retorno a “caça 
dos comunistas”, em um projeto que serve, claramente, ao grande capital 
internacional. Certamente, não vivemos momentos de glórias, mas isso não 
significa que a morte esteja dada, mas que exige estratégias políticas de 
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enfrentamento, afim de assegurar a existência do método que apontamos 
como capaz de desvelar o real e transformar a atual realidade.
Palavras-Chave: Razão Crítica, Trabalhadores, Método.
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Introdução

A burguesia ao abandonar seus princípios revolucionários formulam 
uma concepção conservadora de ciência, ou seja, passam a busca 
uma cientificidade, uma razão que subsidie e mantenha sua lógica. 

Isso ocorre a partir da revolução de 1848. Marx é uma das primeiras figuras 
políticas a pensar esta sociedade, partindo de uma negação da crítica já 
existente, por meio dos preceitos históricos, materialistas e dialético, tendo 
como objetivo central o desvelamento das relações societárias capitalistas 
de sua época, isto é, o alcance da essência, por meio de sucessivas aproxi-
mações com a realidade.

Marx não se preocupou em deixar um método, mas de deixar a com-
preensão da contradição fundante dessa sociedade, apontando o trabalho 
como categoria central, por ser este o cerne da contradição em que se ins-
titui o capitalismo. Por meio do Trabalho, nessa sociedade, se produz tanto 
riqueza como pobreza, em uma lógica que concentra a primeira e socializa 
a segunda, de modo naturalizado. Suas contribuições, permitem analisar 
as mais variadas temáticas que envolvem a superestrutura, inclusive, de 
expressões inexistentes em sua época, sendo essa uma tarefa dos atuais 
estudiosos e estudiosas.

Contemporaneamente, o marxismo tem sofrido grandes inflexões capi-
taneadas pelo desenvolvimento do sistema capitalista. Chegam a falar4 
de “crise do marxismo ou marxismos”. Alguns autores mais audaciosos 
decretam o seu fim, diante da afirmativa de uma nova sociedade, não mais 
moderna, mas sim Pós-Moderna, na qual a contradição entre Trabalho e 
Capital está superada. Afirma-se, assim, os discursos de que o marxismo 
não dá mais conta de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da 
sociedade capitalista, que as análises ancoradas no método estão ultrapas-
sadas e incapazes de compreender a atual realidade.

Em entrevista concedida a revista Fórum, o geografo marxista David 
Harvey5 em 2013 fala da atualidade do marxismo e da certeza de vitória do 
capitalismo na chegada dos anos de 1990, o que foi se destituindo, pos-
teriormente, com a entrada do neoliberalismo. Para Harvey, o marxismo é 

4 Dentre os autores que advogam em favor da tese do “fim do trabalho”, se pode citar: Antônio Negri 
e André Gorz.

5 Entrevista disponível https://ocomentaristapolitico.wordpress.com/2013/08/01/david-har-
vey-e-a-atualidade-do-marxismo-entrevista-completa/ Acesso em: 30 de Outubro de 2017.



1409
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

retomado sempre que as problemáticas do capitalismo ficam mais expressi-
vas, fazendo surgir a pergunta: o que fazer?. Quando o capitalismo encontra 
a sua fórmula lucrativa máxima e passa a proporcionar benefícios a socie-
dade, a teoria marxista tende a ser camuflada ou vista como desnecessária.

A conjuntura política, social e econômica do capitalismo maduro tem 
contribuído para discussões que sepultam o marxismo. O “fim do socia-
lismo real” ocasionou uma desilusão em torno do debate marxista, fazendo 
surgir a concepção de que o capitalismo havia vencido. Desse modo, diante 
da efervescência (neo) conservadora, observam-se movimentos que pre-
gam “Mais Mises6, menos Marx”7, defendendo o fim do que chamam de 
“doutrinação” marxista.

No que tange a realidade brasileira, vivenciamos um duro retorno aos 
aspectos mais conservadores da nossa formação, aliado a face do fas-
cismo, que assombra todo um legado histórico de luta. A chegada de um 
projeto da “ultradireita” ao poder legitima um movimento que nunca dei-
xou de existir, mas que precisa se fortalecido para voltar a emergir, e dessa 
vez, com força total. A perseguição ideológica tem sido algo pulsante nos 
últimos meses, como declarações públicas e penalizações escancaradas, 
ameaçando duramente a perspectiva do pluralismo de ideias.

Sendo assim, a pergunta a ser feita é: por que tanto medo da existência 
e perpetuação da razão crítica, fundamentada no materialismo-histórico-
dialético? Para nós, a problemática se dá em torno da certeza da ameaça do 
pensamento crítico, o único capaz de elevar a consciência de classe e pautar 
uma modificação real da sociedade, por isso seu repúdio e sua vulgarização.

Metodologia

O presente estudo é resultado de uma análise bibliográfica, realizada por 
meio do levantamento do “Estado da Arte” das pesquisas realizadas sobre a 
temática em questão. O direcionamento teórico-metodológico vinca-se ao 
materialismo histórico dialético e na tradição marxista como um todo, desde 

6 Ludwig Heinrich Edler von Mises, foi um teórico economista, membro da Escola Austríaca de pens-
amento econômico.

7 Para mais informações ver: BARROS, C. J. Mais Mises, menos direitos. In: Carta Capital, 2016. Di-
sponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/mais-mises-menos-direitos> e AUGUSTO, 
A. G. O que está em jogo no “Mais Mises, menos Marx”. In: Blog, esquerda online, 2016. Disponível 
em: <http://blog.esquerdaonline.com/?p=7256>
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a compreensão primariamente marxiana, assim como também as conse-
quentes densas e complexas obras marxistas.

Desenvolvimento

A aparição dos escritos marxianos/marxistas no Brasil ocorreu ainda 
no século XX, com a fundação do Partido Comunista brasileiro. É a partir 
de 1930 que o marxismo passa a influenciar os escritos analíticos sobre a 
realidade brasileira, surgindo, inclusive, editoras especificas paras as publi-
cações de cunho crítico e os cursos de formação política. No entanto, foi 
apenas entre o final dos anos de 1940 e inícios dos anos de 1950 que o mar-
xismo se expande pelo Brasil, passando a ter representatividade legitima, 
tendo como principal campo de atuação os Partidos Políticos de esquerda.

Esses Partidos foram os principais campos de divulgação das ideias 
marxistas até a crise política mundial do marxismo, instigada no governo 
de Stalin. O enfraquecimento do processo de formação política pela via dos 
partidos, transferiu as análises marxistas para as universidades. As ações 
desenvolvidas no âmbito acadêmico tratavam da análise teórica sobre o 
método, diferente das desenvolvidas pelos partidos que se davam no espaço 
estratégico organizativo. (RUY, 2013).

A expansão do pensamento marxiano/marxista, seja no campo estraté-
gico organizativo, seja no campo teórico acadêmico, proporcionou a eclosão 
de um movimento crítico no Brasil, o qual foi interrompido de modo aberto 
com a instalação da ditadura militar, sendo as discussões retornadas com a 
crise de governabilidade da ditadura.

É importante que se diga que o método em Marx extrapola a sua fun-
ção, meramente, metodológica, das ciências formais, em que um método 
serve para chegar em um objetivo, sem a necessidade de transformar ou 
contribuir para a reflexão de um produto social. Sendo assim, o materia-
lismo histórico dialético é também um instrumento político e revolucionário, 
usado por quem se coloca contrário a compreensão de mundo pautada pelo 
capitalismo.

Não sendo diferente, na realidade brasileira, as difusões das ideias de 
Marx estiveram aliadas a organização política dos/as trabalhadores/as, por 
meio de Partidos Políticos. É certo que o cenário brasileiro contou com as 
reflexões do que estava sendo vivido internacionalmente, com a Revolução 
Russa, uma vez que a organização política não foi algo nato dos brasileiros, 
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que não viveram uma revolução burguesa em seu modo tradicional, como 
assegura Mazzeo (1997).

O pensamento marxiano/marxista se materializa a partir do movimento 
organizativo do comunismo, que se apresenta como a práxis, ou seja, como 
o resultado do construto teórico, o que não foi diferente na realidade brasi-
leira. Não há marxismo sem a práxis, a transformação concreta da realidade, 
sem isso é mero ideologismo.

Sendo assim, é de 1922 a constituição do Partido Comunista do Brasil 
(PCB), que nasce na tentativa de alinhar o debate político da época a tendên-
cia mundial, dialogada nas chamadas Internacionais. Em terra brasileiras, 
esse movimento teve implicações para a chamada Revolução de 30, como 
bem analisa Musse (2015, p. 412).

A conjuntura nacional e internacional no início da década de 1930 
fortaleceu o PCB, um pouco à revelia de sua postura ante a crise 
de 1929 e a Revolução de 30. Uma contraprova disso foi a adesão 
ao partido de importantes quadros do tenentismo, da intelectua-
lidade burguesa e do modernismo artístico, dentre os quais se 
sobressaem os nomes de Luiz Carlos Prestes, Caio Prado Jr. e 
Oswald de Andrade. A acolhida concedida a cada um deles – 
as desventuras de Oswald,14 as relações conflituosas de Caio 
Prado com o comitê central,15 o posto de comando concedido a 
Prestes16 – é reveladora da hierarquia que estruturou o Partido 
Comunista Brasileiro desde então como “uma confluência de tra-
balhadores, intelectuais e militares do exército” [...].

A Revolução de 30 dividiu opiniões e não foi vista pelo Partido Comunista 
do Brasil como algo que viesse transformar a realidade do país, por isso 
Carlos Prestes assumi – em seu exilio – a adesão ao movimento político 
comunista e, assim, se contrapondo ao tenentismo.

Em 1935 foi criado a Aliança Nacional Libertadora (ANL). O movimento 
comunista logo ocupou os espaços de debate desta organização social, uti-
lizando-a como estratégia para derrubar o governo varguista e caminhar 
para a destituição do capitalismo e a construção do socialismo.

Em oposição, o governo cria – pela primeira vez, na história do Brasil – a 
Lei de Segurança Nacional – que colocou a ANL na ilegalidade, o que fez o 
PCB caminhar para o planejamento de uma revolução armada. O conflito 
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armado não foi bem-sucedido e levantou forças contrárias, culminando na 
implantação do Estado novo. O Brasil voltava os olhares para a criminali-
zação do comunismo. Na época Vargas proferiu: “O comunismo, encarado 
como forma desintegradora e agente provocador de sérias perturbações, 
constitui, no Brasil, pela sua profunda e extensa infiltração, já comprovada 
mas desconhecida ainda do público, perigo muito maior do que se possa 
supor”8.

O viés teórico das concepções do PCB estavam ligados ao marxis-
mo-leninismo e, apesar de haver problemáticas decorrentes das adesões 
anarquistas, mantinha uma direção homogênea, atrelada ao desenvolvi-
mento internacional da revolução Russa. No entanto, logo que as denúncias 
da atuação do Stalin vieram a público, o marxismo passa por uma crise 
política e ideológica, que inflexiona o pensamento brasileiro, trazendo uma 
pluralidade de marxismos para o país. (RUBIM, 2007).

Chegando o período ditatorial, eclodido após um movimento intenso de 
manifestações sociais, baseadas na ideologia socialista, o marxismo no 
Brasil adentra em uma fase crítica, de difusão de várias correntes no interior 
da esquerda, que passam a ser perseguidas pelo regime militar.

Mais uma vez o pensamento social de Marx, materializado por aqueles 
e aquelas que enxergam o mundo por um viés anticapitalista, passa a ser 
apontado como o motivo da eclosão autocrática burguesa, sobre o discurso 
de segurança Nacional.

Recentemente, saiu dos porões da ditadura, um documento9 que diz 
respeito a um Manual do Exército brasileiro, no qual havia determinações a 
serem executadas contra os comunistas, durante o regime militar.

Netto (2011, p. 16) desmistifica essa concepção da “contra-revolução” 
ou “contra-golpe”, sobre a eminencia de uma revolução socialista, ao tratar 
das reais determinações para a eclosão do período militar, que não deixa de 
se relacionar com a organização política dos/as trabalhadores/as, mas que 
representa um movimento de reorganização do capitalismo, que ocorre em 
toda América Latina.

8 Discurso de Getúlio Vargas, pronunciado em 1936. Ver: PANDOLFI, D. C. A Aliança Nacional Lib-
ertadora e a Revolta Comunista de 1935. Disponível: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bit-
stream/1408/11976/2/Dulce%20Chaves%20Pandolfi%20-%20A%20Alian%C3%A7a%20Nacion-
al%20Libertadora%20e%20a%20Revolta%20Comunista%20de %201935_P.pdf

9 Ver: http://www.vermelho.org.br/noticia/317732-1
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A finalidade da contra-revolução era tríplice [...] adequar os 
padrões de desenvolvimento nacionais e de grupos de países 
ao novo quadro de inter-relacionamento econômico capitalista, 
marcado por um ritmo e uma profundidade maiores de inter-
nacionalização do capital; golpear e imobilizar os protagonistas 
sociopolíticos habilitados a resistir a esta reinserção mais subal-
ternas no sistema capitalista; e, enfim, dinamizar em todos os 
quadrantes as tendências que podiam ser catalisadas contra a 
revolução e o socialismo.

Não há dúvidas, o golpe militar brasileiro foi um dos períodos mais san-
grentos da história do nosso povo, sobretudo para aqueles e aquelas que 
se colocam na contramaré da sociedade capitalista. No entanto, contradi-
toriamente, foi nesse lapso temporal que o marxismo se difundiu e saiu do 
campo, puramente, político partidário, para adentrar nos círculos universitá-
rios, ou seja, no campo intelectual do conhecimento, do pensamento social. 
A crise do regime ditatorial permite o desenvolvimento mais efervescente 
das ideias críticas nas universidades, as quais passam a ser campo fértil 
para os estudos sobre o método nas mais diversas áreas do conhecimento.

Resultados e discussão

O atual cenário brasileiro é visto como tenebroso, não apenas pelos 
acontecimentos políticos, mas, sobretudo, pela disseminação ideológica 
que faz recordar o período em que o Brasil esteve sobre o domínio direto de 
um regime militar.

O golpe dado em 2016 é um episódio da saga política, econômica e cultura 
brasileira, que reedita a situação de 1964, por meio de uma farsa midiática, 
que ao fim revela o interesse em acionar a materialização do projeto con-
servador da burguesia, por meio do liberalismo em sua versão clássica. Para 
isso, a classe dominante aproveitou do momento de acessão política que o 
Brasil vivia com os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), que ao con-
seguir estabelecer a concessão entre as classes, garantiu desenvolvimento 
econômico e social sobre o custo da não radicalização da luta de classe, 
para ocupar espaços e disseminar, pelas entranhas, o aprofundamento do 
irracionalismo, pela via das ideias ditas pós-modernas.
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O apaziguamento dos movimentos sociais foi ocasionado por elementos 
internos e externos ao Brasil, pois não se trata de algo particular a realidade 
brasileira. Mundialmente há um movimento de conformação ideológica das 
lutas sociais, que passa pelo processo de conquista democrática e expan-
são dos direitos sociais, via políticas públicas.

A América Latina conseguiu instituir governos progressistas e de 
esquerda que possibilitou um diálogo diferenciado do que seria, caso os 
representantes estivessem ao lado da direita, atuando diretamente os inte-
resses da burguesia. Isso acontece no Brasil com a chegada do PT, na figura 
do presidente Lula, no poder.

A chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder representou ideolo-
gicamente, no campo da aparência, um “novo mundo”, com possibilidades 
mais favoráveis para a classe trabalhadora. Ao que parecia, havia, pela pri-
meira vez na história do país, um governo acessível aos trabalhadores, no 
atendimento as necessidades sociais. Evidentemente, houveram sim pro-
cessos sociais de transformações, que de algum modo auxiliou na ascensão 
de algumas concessões até então inexistentes. Cita-se aqui, o trabalho 
realizado via Políticas Sociais e Políticas Públicas, principalmente, as que 
pautam a transferência de renda.

Essa expansão ilusória das ações no campo social, junto ao movimento 
externo mundial, clamado pelos “novos movimentos sociais”, ocasionou a 
pacificação da luta de classe no Brasil. (IASI, 2014). Algumas alas recolhe-
ram suas bandeiras reivindicatórias para não contrapor-se a proposta do PT 
e outros – mais ortodoxos – mantiveram-se com seus posicionamentos, o 
que acabou por ocasionar uma polarização dentro da esquerda brasileira, 
enfraquecendo os movimentos sociais.

O esmorecimento da esquerda permitiu que a situação brasileira chega-
se ao ponto que chegou, com ameaça direta ao construto democrático. Com 
a consumação do golpe em 2016 o contexto brasileiro é refeito para aten-
der as necessidades do projeto neoliberal, previsto na proposta elaborada 
previamente pelos segmentos da direita intitulada “Ponte Para o Futuro”, 
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. De imediato são aprova-
das a Reforma do Ensino Médio, a Emenda Constitucional 55 e a Reforma 
Trabalhista.

As transformações são sentidas em todas as esferas com efeitos ime-
diatos, reconfigurando um cenário que agora volta a evidenciar a necessária 
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organização política ainda mais resistente, assegurando e avançando na 
garantia dos direitos sociais.

A situação brasileira tende a se agravar com a chegada de um governo 
de ultra direita, que possui cariz ideológico de louvação ao capitalismo, em 
suas formas mais penosas para a classe trabalhadora, uma vez que trata de 
um plano evidenciado sobre a ordem de aprofundar a desregulamentação 
do trabalho, estabelecendo legislações que recuperam traços do escra-
vismo, reforçando a precarização e a exploração do trabalho.

Abertamente, foi decretado a “caça” aos comunistas, ou seja, ao pensa-
mento social proposto por Marx e isso pode ser visualizado de forma direta 
na fala do então presidente, bem como de modo nivelado, na instituição polí-
tica das mais variadas instancias do país.

Um exemplo disso, é a perseguição ideológica que vem sendo vivenciada 
na educação. Em uma de suas redes sociais, o presidente disse que “Uma 
das metas para tirarmos o Brasil as piores posições nos rankings de edu-
cação do mundo é combater o lixo marxista que se instalou nas instituições 
de ensino. Junto com o Ministro da Educação e outros envolvidos vamos 
evoluir em formas cidadãos e não mais militante políticos”10.

O seu discurso venho alinhado aos cortes de verbas para a educação, 
tanto no ensino básico, como no ensino superior, penalizando, sobretudo, 
a pesquisa realizada na área de Humanidades. Além disso, o atual governo 
ameaça a autonomia universitária, propondo programas que retiram o cará-
ter público e universal do Ensino Superior público no Brasil.

Esses são alguns exemplos de diversas publicações e ações realizadas 
publicamente pelo atual governo, que não usa como estratégia o mascara-
mento da perseguição ideológica, mas sim como estratégia governamental, 
para instituir um estado de guerra ideológica, sobre forte aparato da alie-
nação, que se utiliza das concepções da crise social, política, econômica e 
moral do país.

Considerações finais

Diante da explanação realizada pelo estudo, de modo histórico, uti-
lizando as mediações da realidade brasileira com o contexto mundial, é 
possível retornarmos ao questionamento inicial: por que o materialismo 

10 https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1079686972673806336
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histórico dialético, a forma metodológica de Marx compreender as relações 
sociais, é vista como algo ruim, como algo que deve ser sepultado, banido 
da sociedade?

O método em Marx e toda a tradição marxista consegue aproximar-se 
da realidade, propondo sua modificação. A sociedade capitalista – especial-
mente, em sua forma liberal – foi atestada como destrutora das relações 
sociais humanas, ou seja, das reais necessidades humanas, do cará-
ter ontológico do sujeito social. Preza pela negação da neutralidade e 
aposta no debate de ideias para a construção de formas societárias mais 
emancipatórias.

Na realidade brasileira, a perseguição ao marxismo não é algo novo, 
como pode ser visualizado de modo introdutório nesse estudo, entretanto, 
o período posterior ao regime militar, conseguiu construir – por meio da 
democracia – um espaço plural, no qual as concepções marxistas ganha-
ram espaço, sendo realizado diversos estudos e aproximações importantes 
no âmbito do pensamento de Marx e de sua tradição.

As atuais ações de governabilidade do Brasil colocam em xeque o projeto 
da democracia, unido a possibilidade para a construção de uma sociedade 
para além do capital. A

radicalização do projeto burguês destitui a construção do sistema de 
direitos, no qual se vai a defesa pela liberdade de expressão, que se espraia 
nas organizações políticas dentro de uma sociedade regida pela democracia.

Assim, é evidente que a “satanização” do pensamento de Marx, está, 
intimamente, articulada a necessidade de legitimação e manutenção da 
sociedade capitalista, que para se manter dominante necessita aprofundar 
o véu alienante da (in) razão burguesa.
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Resumo: O trabalho tem por objetivo apresentar a discussão sobre o papel 
dos sindicatos de categoria, de influência corporativista a partir da Reforma 
Trabalhista. As alterações legais trazidas em 2017 extinguem a obrigato-
riedade da contribuição sindical compulsória, e ampliam o poder negocial 
dos sindicatos. A metodologia aplicada consistiu em pesquisa documen-
tal e doutrinária, elaboração de quadro sinótico para a análise histórica da 
estrutura sindical vigente nos dias de hoje. Os resultados encontrados suge-
rem que a “Reforma Trabalhista” representa um dos maiores atentados ao 
arcabouço protetivo do direito do trabalho, eis que fragiliza a já insuficiente 
representação sindical ao mesmo tempo em que exige dela uma atuação 
mais potente no processo negocial.
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Introdução

O trabalho aqui apresentado consiste em uma análise histórico nor-
mativa da estrutura sindical brasileira desde sua origem até os dias 
atuais. Foram formuladas as seguintes perguntas de partida: Como 

as entidades sindicais se formaram no Brasil? Quais suas principais carac-
terísticas? Como se regulamentou o seu financiamento e quais as suas 
principais funções?

O objetivo perseguido se traduz na identificação dos desafios do movi-
mento sindical no contexto da “Reforma Trabalhista”, notadamente em 
razão das alterações relativas à obrigatoriedade da contribuição sindical e 
da ampliação do poder negocial.

O tema escolhido se reveste de relevância e atualidade. É relevante 
porque traz as questões sindicais ao centro do debate sobre o direito do 
trabalho. Nos parece fundamental, para a compreensão do mundo do traba-
lho e sua regulamentação, a análise do movimento sindical, seja a partir da 
estrutura oficial, seja a partir da sua atuação política e no campo da cons-
trução de normas, por meio da atividade negocial. É atual, já que a “Reforma 
Trabalhista” reacendeu a discussão sobre o papel dos sindicatos na produ-
ção normativa e o alcance e conteúdo dos acordos e convenções coletivas.

O percurso percorrido inicia com a apresentação da metodologia ado-
tada. Na sequência, o Desenvolvimento contém o referencial teórico utilizado 
para a pesquisa, no caso a análise histórico-normativa das funções sindi-
cais a partir da aplicação da doutrina do corporativismo no Brasil. No tópico 
correspondente à Discussão e Resultados é apresentada a discussão sobre 
o problema, qual seja, o descompasso criado pela “Reforma Trabalhista” no 
tocante à atuação dos sindicatos, frente às alterações normativas atuais. 
Por fim, as considerações finais sinalizam a relevância de se desenvolver a 
pesquisa sobre os efeitos da aplicação do corporativismo na organização 
sindical brasileira no contexto de flexibilização dos padrões mínimos civili-
zatórios do direito do trabalho brasileiro e de profundas transformações no 
capitalismo e no mudo do trabalho.

Metodologia

O presente trabalho resulta de uma pesquisa que vem sendo desenvol-
vida acerca dos contornos da estrutura sindical brasileira e dos desafios do 
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movimento sindical a partir do que vem sendo designado como “Reforma 
Sindical”. Para chegar às conclusões apresentadas percorreu-se o caminho 
da análise histórico-normativa do modelo sindical brasileiro, desde o surgi-
mento de sua regulamentação, no início do século XX até os dias atuais.

Foi feita uma pesquisa documental de todas as normas que disciplinam 
a organização sindical brasileira e elaborado um quadro sinótico das legis-
lações infraconstitucionais bem como das Constituições Federais desde 
1891. A abordagem do conteúdo normativo foi feita a partir das leituras de 
direito bem como de sociologia do trabalho, destacando que o referencial 
teórico é compatível com o tempo histórico de cada norma. Esta opção per-
mitiu aferir as mudanças normativas ao longo do tempo, suas motivações 
políticas e consequentes aplicações.

Desenvolvimento

A regulamentação legal da estrutura sindical brasileira se inicia em 1903, 
a partir do Decreto n. 979/1903, que previu a sindicalização de trabalhadores 
em âmbito rural. Logo na sequência, o Decreto n. 1.637/1907 normatizou a 
sindicalização em meio urbano. Já em 1931, o Decreto n. 19.770 dá os con-
tornos do que seria o controle estatal das entidades sindicais, que perdura 
até os dias de hoje.

Se a primeira norma não estabelece limites ao exercício da sindicalização, 
isso se deve ao fato de que, no meio rural, a realidade não era conflituosa 
como já se apresentava nas cidades. O Decreto de 1907, por sua vez, tra-
duz uma realidade em que os movimentos sociais estão em plena ebulição, 
provocada em grande parte pela influência de imigrantes com espírito e 
atuação anarquista e comunista. Neste sentido, a intenção do governo da 
época, declarada na norma, foi de aproximar sindicatos do Estado e fazer a 
sua vigilância.

Em 1931, porém, o movimento sindical já estava plenamente constituído 
e o Estado brasileiro precisava controla-lo. No intervalo entre o Decreto que 
autoriza a sindicalização urbana e o novo Decreto que dá a tônica inter-
vencionista do Estado nos sindicatos, foram muitos os acontecimentos que 
justificam as iniciativas de caráter controlador. De um lado, uma série de 
episódios grevistas, que externavam os conflitos decorrentes da profunda 
desigualdade social existente, de outro, o panorama legal, alterado signi-
ficativamente a partir da reforma da Constituição de 1891, pela Emenda 
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Constitucional n. 22 de 1926, que atribuiu competência exclusiva para legis-
lar sobre o trabalho à União e antes, pela influência do Tratado de Versailles, 
ao qual o Brasil vinculou-se já em 1919, passando a integrar a OIT e por-
tanto, obrigando-se a intervir de modo mais eficaz, nas relações sociais.

Referido Decreto atrelava a já existente estrutura sindical ao Estado, 
efetivando a tutela do governo brasileiro sobre os sindicatos. A adoção 
da doutrina corporativista se dá visivelmente a partir de então, sendo que 
sua consolidação ocorre com a posterior edição do Decreto n. 1.402/1939. 
Mencionada norma foi definidora da política de intervenção estatal nos 
sindicatos.

Sergio Amad Costa (1986, p. 43) ensina que o decreto completou “o 
arcabouço montado pelo governo Vargas, visando o controle sindical, e que 
foi sistematizado, em 1943 na Consolidação das Leis Trabalhistas”. Seu 
fundamento de validade foi a Constituição de 1937 que aplicou a doutrina 
corporativista de organização da sociedade, defendida por Oliveira Vianna, 
principal arquiteto do modelo sindical brasileiro.

O artigo 140 da Constituição de 1937 estabelecia, como base da Ordem 
Econômica e Social, que a economia da produção era organizada em cor-
porações, representativas das forças do trabalho nacional, colocadas sob a 
assistência e a proteção do Estado, funcionando como se órgãos públicos 
fossem e exercendo funções delegadas do poder público. Naquele ambiente 
político autoritário e intervencionista, o controle do Estado sobre as corpora-
ções, formadas principalmente pelas associações profissionais, tinha como 
finalidade evitar os (assim entendidos) efeitos nocivos do conflito entre 
capital e trabalho.

De acordo com Leôncio Martins Rodrigues (1990, p. 54), o corporati-
vismo adotado no Brasil é definido como uma forma de organização das 
classes sociais, ou das forças produtoras, através de uma ação reguladora 
do Estado, que busca integrar os grupos profissionais representativos do 
Capital e do Trabalho em organizações verticais e não conflitivas.

Para este propósito, a doutrina corporativista, que privilegia os interesses 
da nação em detrimento dos interesses dos chamados grupos interme-
diários da sociedade, orienta que as classes produtoras sejam controladas 
desde o momento inicial de sua organização (a partir do ato que define 
sobre qual forma se constituirão as entidades associativas), passando pela 
imposição de requisitos para a constituição de sindicatos, pela institui-
ção do financiamento obrigatório, pela intervenção dos atos sindicais, pela 
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minuciosa regulação das condições de trabalho, através de legislação tra-
balhista abundante e protecionista (sem deixar espaço para a ação sindical), 
chegando a mecanismos de solução dos conflitos por meio de organismos 
estatais, como a Justiça do Trabalho (o que torna irrelevante a negociação 
coletiva).

Arion Sayão Romita (1998, p. 22) aponta como elementos característicos 
do modelo corporativo brasileiro: o sindicato representativo dos interesses 
do estado e não dos trabalhadores, a obrigatoriedade do sindicato único por 
base territorial, a organização sindical por categorias e não por empresa 
ou profissão3, ou setor da economia, a contribuição sindical compulsória, a 
composição classista dos órgãos da Justiça do Trabalho, a concepção de 
greve como ato nocivo à sociedade e a inexistência ou debilidade da nego-
ciação coletiva.

Pois bem, este é o modelo aplicado pelo Brasil, sem alterações signifi-
cativas4, até 1988. A Constituição Federal promulgada naquele ano permitiu 
algumas inovações, no sentido de aproximação do princípio da liberdade 
sindical, enunciado na Convenção n. 87 da OIT. O texto constitucional, con-
tudo, manteve as principais características intervencionistas: sindicalização 
por categoria, unicidade sindical, sistema confederativo e contribuição sin-
dical compulsória, além de outras contribuições.

Neste cenário, a doutrina do direito do trabalho (DELGADO, 2019) identifica 
como principais funções e prerrogativas sindicais: função de representação 
coletiva da categoria e individual do trabalhador, frente os interesses opostos; 
poder de negociar acordos e convenções coletivas, com efeitos erga omnes 
perante a categoria; função assistencial, consistente em prestar serviços de 
natureza médica, hospitalar, educacional, entre outras5; e função para-fiscal 

3 Sindicalização por empresa resulta da definição da categoria do empregador, a área de atuação 
principal da empresa contratante e seu objeto social, para definir a categoria a qual os trabalhadores 
estarão agrupados. Salienta-se que o modelo não implica na existência de um sindicato para cada 
empresa, mas sim na existência de um sindicato único representativo de todas as empresas que 
se adequem às características da entidade. Sindicatos de profissão agrupam trabalhadores em 
vista sua profissão, independentemente do setor da economia ou empresa a qual estão vincula-
dos. O direito brasileiro reconhece este critério ao adotar a categoria profissional diferenciada (art. 
511 § 3o CLT).

4 A Consolidação das Leis do Trabalho publicada pelo Decreto-Lei 5.452 sistematizou toda a legis-
lação em matéria de relações do trabalho, inclusive as relativas à estrutura sindical.

5 É considerada função imprópria dos sindicatos, pois representa função do Estado. Era obrigatória 
quando da concepção do sindicato como organismo colaborador do Estado. Hoje serve apenas 
como desvio do papel principal da entidade sindical, isto é, da função negocial.
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que se traduz na prerrogativa de cobrar contribuições dos participantes da 
categoria, além de receber os recursos provenientes da arrecadação da con-
tribuição sindical compulsória.

A partir de 1988, alguns marcos legais são estabelecidos no sentido da 
desconstrução desta moldura bem acabada de controle e intervenção nos 
sindicatos. Em 2003, pelo Decreto n. 4.796, foi criado o Fórum Nacional do 
Trabalho, formado em composição tripartite, com o objetivo principal de 
promover a democratização das relações de trabalho por meio da adoção 
de um modelo de organização sindical baseado em liberdade e autonomia. 
Uma Reforma Sindical foi elaborada, no formato de Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 369/2005) e Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais. 
No entanto, as iniciativas resultaram em nada. O Congresso Nacional nunca 
levou adiante os projetos.

O reconhecimento das centrais sindicais pela Lei n.11.648/2008 como 
integrantes da estrutura sindical brasileira promove uma ruptura com o sis-
tema confederativo tradicional, eis que agrega organizações não submissas 
à regra da sindicalização por categoria. Adite-se que, ainda que não pos-
suam função negocial6, as centrais passaram a compor a lista de entidades 
que compartilhavam os rendimentos da contribuição sindical compulsória 
(art. 5o Lei n.11.648/2008).

Posteriormente, a chamada “Reforma Trabalhista” (Lei 13.467/2017) 
introduz um conjunto de mudanças no direito do trabalho que caracterizam 
retrocessos nas regulações do mundo do trabalho. No tocante à estrutura 
sindical, destaca-se a extinção abrupta da contribuição sindical compulsória 
ao tempo em que se exige um exercício mais sofisticado da função negocial, 
eis que a partir de então, é permitida a alteração prejudicial ao trabalhador 
por meio de negociação coletiva em alguns direitos.

Para os fins do presente trabalho, o cenário a ser discutido é o de 
manutenção das principais amarras das entidades sindicais, tais como: 
sindicalização por categoria, sistema confederativo, unicidade sindical, ao 
tempo em que o financiamento correspondente foi extinto.

6 As atribuições e prerrogativas das centrais estão dispostas no artigo 1o da citada lei: coordenar a 
representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas; e participar 
de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que 
possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos 
trabalhadores.



1424
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Resultados e discussão

Vista a evolução normativa acerca dos fundamentos da estrutura sindical 
implementada no Brasil, fortemente influenciada pela doutrina corporati-
vista, é escopo do presente trabalho, frente à ruptura no direito do trabalho 
decorrente da publicação da Lei nº 13.467/2017, mostrar as questões que 
aprofundam os desafios do movimento sindical brasileiro.

Explica-se: O modelo sindical adotado pelo Brasil é de tipo corporativista, 
com base nas categorias previamente definidas por meio do hoje extinto7 
Quadro de Atividades e Profissões8, elaborado segundo critérios políticos de 
identidade, similaridade e conexão de interesses entre trabalhadores.

Esta característica, própria do corporativismo, como se sabe, foi e é um 
expediente adotado pelo Estado brasileiro, de modo ininterrupto até hoje, 
para reprimir o movimento sindical.

Em outras palavras, os sindicatos de categoria no Brasil, embora legal-
mente autorizados a representar os trabalhadores, em especial para fins 
de negociação coletiva e formulação de normas que visam a melhoria das 
condições de trabalho, não são capazes de o fazer com plena legitimidade, 
eis que não são constituídos a partir de um ato autônomo de escolha de 
representação por critérios próprios de organização conforme seus interes-
ses, mas sim derivam da ação heterônoma de enquadramento conforme os 
interesses estatais.

Por assim dizer, o movimento sindical brasileiro sempre padeceu de legi-
timidade, o que provoca pouca adesão política de seus representados, baixa 
filiação, dependência da contribuição sindical compulsória e baixo potencial 
de enfrentamento nos processos de negociação coletiva.

Na perspectiva das funções e prerrogativas sindicais conferidas por lei, 
percebe-se que ao longo de todo o tempo, a legislação garantiu que os sin-
dicatos negociassem para fixar acordos e convenções coletivas em nome 
de todos os integrantes da categoria mesmo que não filiados, e por este 

7 O Decreto 2.381/1940 não foi expressamente revogado. Mas o Quadro de Atividades e Profissões 
não foi recepcionado pela Constituição de 1988 porque fere a expressão da liberdade sindical ga-
rantida pela norma constitucional no artigo 8o, inciso I, que veda a interferência e a intervenção do 
estado nas entidades sindicais.

8 O Quadro de Atividades e Profissões foi criado pelo Decreto n. 2.381 de 1940. O Poder Executivo 
Federal, aplicando a regra da unicidade sindical, concedia a Carta Sindical, ou carta de reconhe-
cimento ao sindicato que representasse o grupo formado a partir da identificação da categoria 
definida no quadro, naquela base territorial.
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motivo, recebessem os rendimentos da contribuição sindical compulsória 
de todos estes mesmos trabalhadores. Bem verdade que a negociação, 
embora seja reconhecida como a principal e mais importante função sindi-
cal, não foi propriamente estimulada pela moldura corporativista nacional. O 
poder normativo da Justiça do Trabalho9, que prevê o ajuizamento da ação 
de dissídio coletivo em caso de frustração no processo negocial, constitui 
um obstáculo relevante para que sindicatos pouco representativos exerçam 
função democrática de criar normas de direito do trabalho válidas para toda 
a categoria.

A chamada função parafiscal, diferentemente, não só se revelou como 
um pilar sólido do modelo adotado no Brasil, como foi incrementada com 
a previsão constitucional da criação de novas contribuições, como a con-
federativa, a assistencial e a mensalidade do associado, previstas pela 
Constituição de 1988.

É possível, portanto, perceber a estreita relação entre a função negocial 
e a função parafiscal: Na medida em que todos os integrantes da categoria 
são alcançados pelos resultados da negociação coletiva, todos igualmente 
pagam contribuições para o sindicato que a representa, seja de modo 
compulsório, ou voluntário, conforme entendimento do Supremo Tribunal 
Federal10 e do Tribunal Superior do Trabalho.

Todavia, a “Reforma Trabalhista” implementada em 2017 quebra esta 
relação de causa e efeito entre as prerrogativas sindicais ora nominadas. É 
que, ao tempo que extingue abruptamente a obrigatoriedade da contribuição 
sindical compulsória, introduz o artigo 611-A, onde contam as hipóteses em 
que a convenção coletiva e o acordo coletivo prevalecerão sobre a lei, num 
movimento em desfavor ao princípio da aplicação da norma mais favorá-
vel, considerado como corolário do ideal protetivo do direito do trabalho no 
Brasil.

9 Apenas em 2004 com a Emenda Constitucional n. 45, o poder normativo da Justiça do Trabalho 
começou a ser restringido. A partir desta data, o novo texto constitucional só reconhece dissídios 
coletivos de natureza econômica.

10 A Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal, posteriormente transformada na Súmula Vinculante 
40, disciplina que contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é 
exigível dos filiados ao sindicato respectivo. E o Tribunal Superior do Trabalho, na Orientação Juris-
prudencial 17 e no PN 119, ambos da lavra da Seção de Dissídios Coletivos - SDC/TST, segue o 
entendimento do STF ao estabelecer que as cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em 
favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, ofendem 
o direito de livre associação e sindicalização e portanto, são nulas , sendo passíveis de devolução, 
por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.
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Ora, entidades sindicais pouco representativas em essência11, porque 
fundadas em categorias preestabelecidas pelo Estado, assumiram mais 
responsabilidades no processo negocial, já que, além de negociar com o fim 
de criar melhores condições de trabalho, terão que zelar pela preservação do 
chamado patamar mínimo de dignidade garantido pelas normas autônomas 
e heterônomas de direito do trabalho. Ocorre que, justamente neste ensejo, 
sua capacidade de arrecadação financeira foi completamente comprome-
tida, com o fim da compulsoriedade da contribuição sindical.

Uma análise sistemática destes dois pontos trazidos pela Lei nº 
13.467/2017, portanto, indica que a função de negociar coletivamente foi 
potencializada e, concomitantemente, a prerrogativa de receber a contri-
buição compulsória foi dirimida, o que enfraquece estruturalmente o órgão 
representativo das classes operárias que realiza as negociações através de 
Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho.

Nos parece, por fim, que a “Reforma Trabalhista” representa um dos 
maiores atentados ao arcabouço protetivo do direito do trabalho, eis que 
fragiliza a já insuficiente representação sindical ao mesmo tempo em que 
exige dela uma atuação mais potente no processo negocial.

Considerações finais

Como já referenciado, os resultados encontrados sugerem que a 
“Reforma Trabalhista” tem um propósito de combalir o já vulnerável sindica-
lismo com vistas a promover um completo desmonte dos padrões mínimos 
civilizatórios do direito do trabalho brasileiro.

Este objetivo é realizado a partir do enfraquecimento da função de arreca-
dação financeira e a paulatina ampliação das responsabilidades negociais.

Constatado este descompasso, o presente trabalho cumpre sua finalidade 
e já propõe o aprofundamento da discussão acerca dos efeitos da aplicação 
da doutrina corporativista na organização sindical brasileira no contexto de 
flexibilização dos padrões mínimos civilizatórios do direito do trabalho brasi-
leiro e de profundas transformações no capitalismo e no mudo do trabalho.

11 As centrais sindicais podem utilizadas como um importante argumento para explicar a ilegitimi-
dade das entidades sindicais por categoria. Foram criadas espontaneamente pela classe trabalha-
dora, sem atrelamento aos critérios de identidade, similaridade e conexão de interesses, descritos 
pelo Estado. Sua existência, como organizações intercategoriais de entidades sindicais de primeiro 
(federações) e segundo (confederações) grau são um atestado de que é a categoria é insuficiente 
como modelo de representação sindical.
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ESCOLA PARA REVOLUÇÃO: A CONSTRUÇÃO CIVIL DE 
FORTALEZA E O SINDICALISMO CLASSISTA1

Paula Emanuela Lima de Farias2 | Justino de Sousa Junior3

Resumo: O objetivo deste trabalho é examinar como o Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza – STICCF construiu uma his-
tória de luta operária produzindo uma argamassa ideológica e consciência 
de classe que durante longos anos parecera o sol impossível de uma per-
dida noite de verão. Apresentamos como a educação política se apresenta 
como parte desta argamassa ideológica do proletariado e da sua atividade 
revolucionária. Antecipamos que inspiramo-nos em Marx e no instrumental 
marxista com a inabalável convicção de que, no plano teórico, assim como 
na vida, é necessário estabelecer escolhas e definir diretrizes. Trata-se de 
uma discussão longa e complexa e sobre a qual não nos cabe aqui imaginar 
que já tenhamos em mãos todas as respostas. Temos algumas hipóteses 
e com elas constituímos o nosso ponto de largada: 1) o ascenso e os pro-
cessos de reorganização do movimento sindical, na qual o STICCF esteve 
envolvido, contribuíram sobremaneira para educação política de toda uma 
geração de lideranças da construção civil; 2) que uma parte da vanguarda 
saídas das lutas do STICCF transformou-se em um destacamento avan-
çado da classe – lideranças sindicais - responsabilizando-se, então, por sua 
educação política e consciência classista; 3) que o STICCF sustentou sua 
ideologia e consciência classista mesmo quando navegava contra a maré 
na qual o sindicalismo brasileiro mergulhou na primeira década dos anos 

1 Este trabalho retoma as pesquisas realizadas durante o mestrado e que segue em andamento 
no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará. 
Financiado, através de bolsa de pesquisa, pela CAPES.

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal do Ceará. Bolsista CAPES. 

 E-mail: paulaemfarias@gmail.com
3 Professor orientador: Doutor, Adjunto na Faculdade de Educação da Uniersidade Federal do Ceará.  
 E-mail: justinojr66@yahoo.com.br
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2000, mantendo a educação política de milhares de trabalhadores nos can-
teiros de obra, formando novas gerações de lideranças na construção civil 
de Fortaleza.
Palavras-chave: Educação política. Consciência de classe. Sindicalismo. 
STICCF
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Introdução

“Assim que a classe trabalhadora, inicialmente aturdida pelo 
ruído da produção, recobrou em alguma medida seus sentidos, 
teve início sua resistência...” (KARL MARX)

Está longe a época em que as questões referentes às classes sociais, 
aos seus estratos diversos e às suas lutas representavam um ponto 
pacífico como uma das linhas de força entre as temáticas que galvani-

zavam o interesse dos pesquisadores, acadêmicos e não acadêmicos.
De feito, a avalanche neoliberal, marcada pela noção de pensamento 

único (there is no alternative), que marcou (sobremaneira) os anos 1990, 
favoreceu imensamente o processo de estreitamento do estoque de temários 
interpelado pelos estudiosos, dentro e fora das instituições universitárias, a 
pretexto de ampliá-lo em direções outras.

Nestes últimos anos, contudo, a crise capitalista trouxe à tona, uma vez 
mais, a possibilidade de atração dos “velhos temas”, dentre eles os que se 
reportam à luta de classes em suas diversas modalidades, inclusive no que 
concerne aos embates operários. Aos nossos olhos, o texto dissertativo 
ora apresentado se coaduna a esse último aspecto relacionado à questão 
operária.

A característica mais marcante do presente trabalho, portanto, é que a 
classe operária, nestas páginas, brota como protagonista de uma história em 
que os processos de luta e educação (em um sentido abrangente) se inter-
conectam e se definem a partir desse amplo diálogo. Conflitos que geram 
aprendizado e aprendizado que reorienta a natureza dos conflitos, eis a sín-
tese dialética que preside as relações de classe que aqui são examinadas.

A consciência operária de que a mobilização é um instrumento impres-
cindível para fazer valer os direitos, antigos e novos, é uma conquista de 
longos anos de enfrentamento que, de um lado, colocaram os trabalhadores 
da construção civil da região metropolitana de Fortaleza e as suas organi-
zações e, de outro, os empresários, as suas entidades representativas e as 
instituições estatais. Esse cenário é por nós visitado em cada lauda em que 
se espalham os resultados de uma pesquisa que conosco se fundiu e que, 
em seu desenvolvimento, adicionou elementos essenciais à nossa trajetória 
de estudiosa do problema de classe.
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Já tendo refletido acerca do assunto, ainda durante a graduação, delibera-
mos seguir no encalço das questões que ele inspira e, por isso, o retomamos 
em uma dimensão de sentido mais ancho, voltando-nos agora, em primeiro 
lugar, para um esforço de teorização marxista mais fecundo e forrado em 
torno dos seus elementos mais vultosos.

São necessárias algumas palavras que amparem os que nos honrarem 
com a sua perscrutação. Primeiramente, o nosso objeto é o operariado da 
construção civil da Região Metropolitana de Fortaleza, as suas lutas e as 
suas formas organizativas, especialmente o seu sindicato, no marco da for-
mação das suas lideranças; em suma, o seu processo de educação política. 
Em segundo lugar, a escala de tempo com a qual trabalhamos é essencial-
mente a do período que coincide com a vitória de uma oposição classista no 
sindicato, em 1988, até aproximadamente o triunfo e o estabelecimento do 
governo de frente popular conduzido por

Lula da Silva, 2003 à 2010. Em terceiro lugar, o material que nos ser-
viu de base para uma reiterada problematização do tema, além de textos 
teóricos de inspiração marxista como Bensaid, Bukharin, Mandel, e outros 
abordando o cotidiano e os confrontos operários, pode ser resumido nos jor-
nais e panfletos do sindicato dos trabalhadores da construção civil, em seus 
documentos gerais (estatutos, fotografias entre outros.), além de textos ori-
ginados na chamada “grande imprensa”. Sem dissimular as dificuldades, 
também nos firmamos nas fontes orais (depoimentos e conversas pes-
soais), indispensáveis no preenchimento de inevitáveis lacunas.

Que as personagens que se vejam no espelho dessa história não se 
olhem sem se reconhecer.

Classes Sociais, Consciência de Classe, Ideologia e Educação 
como Categorias Explicativas.

“A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios, que 
levam ao misticismo, encontram sua solução racional na práxis 
humana e no ato de compreender essa práxis” (KARL MARX)

A formação das mentes é um processo longo e complexo e, invariavel-
mente, implica em mudanças e permanências. Certas categorias cumprem 
um papel fundamental em tal trajeto histórico-concreto e podem contri-
buir – de um modo e de outro – nos processos indicados. Aqui, a luta dos 
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trabalhadores exerce um papel protagonista. Analisá-la significa, entretanto, 
retomar marcos categoriais que, no último período, em geral, foram negli-
genciados; subestimação perceptível principalmente em trabalhos cujos 
autores se incumbiram de temáticas que, se bem observado, apresentaram 
pontos de contato com o nosso objeto.

Com o passar do tempo, categorias como as de classes sociais, cons-
ciência de classe, ideologia e educação (como práxis) pareciam ter as suas 
pontuações refluídas e – hipoteticamente - se mostravam incapacitadas a 
desenhar quadros mais luminosos e, progressivamente, foram sendo relega-
das a um segundo plano. A aparência parecia subjugar a essência. Exposta 
à luz e à controvérsia, no entanto, esse modo de tomar a questão carece de 
fundamentações mais vigorosas.

Nesses termos, é que voltamos a essas âncoras categoriais com vistas, 
não só a revisitá-las e assim seguir o processo de formação das mentes, 
mas, concomitantemente, como uma via indispensável para um estudo teo-
ricamente fundamentado das experiências de luta levadas a cabo pelos que 
vivem da venda da sua força de trabalho.

Durante quase meio século, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção 
Civil - representante legal dos operários dos canteiros de obra de Fortaleza 
– veio caminhando, mas não como a sombra de uma pessoa e sim como 
a sombra de uma instituição, a quem sempre faltou vida, a quem sempre 
faltou vigor. Por tanto tempo, a coisa não poderia ter andado pior. Os tra-
balhadores faziam a comida num canto do muro, comiam no capacete e 
bebiam água não-potável. Quando, inesperadamente, pipocava um conflito, 
ele logo era contido dentro do mais estreito limite.

Paradoxalmente, a entidade sindical, no entanto, seguia caminhando 
como a sombra de uma instituição imóvel. Nesse sentido, a questão ver-
dadeiramente importante a ser aqui apresentada é como essa comédia de 
erros pode ser superada e a história operária pode produzir outra argamassa 
ideológica e reconfigurar uma consciência de classe que durante longos 
anos parecera o sol impossível de uma perdida noite de verão.

À primeira vista, parece não restar dúvida de que a vitória político-sindical 
de uma oposição classista determinou uma mudança de rumo na história 
do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil da Região Metropolitana 
de Fortaleza.

Fundado em 1940 e reconhecido legalmente desde 1941, no auge do 
“Estado Novo” de inspiração getulista, somente em 1989, no marco da 
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gestão vitoriosa no pleito sindical ocorrido meses antes, é que a entidade 
comandou a primeira greve geral da categoria. Não que antes disso não hou-
vesse ocorrido uma e outra escaramuça entre trabalhadores e patrões, fato 
objetivamente recorrente nas relações conflituosas entre capital e trabalho; 
mas, até então, não se dera nada assemelhado com os acontecimentos de 
1989, quando pedreiros, serventes e demais segmentos destes trabalhado-
res, organizados pelo sindicato, paralisaram em massa os canteiros de obra, 
ganharam as ruas e se manifestaram amplamente em defesa das suas rei-
vindicações mais imediatas.

Ademais, o ano de 1989 constituiu um ano-chave para a classe traba-
lhadora brasileira. É o ano da greve geral de 48 horas que moveu 35 milhões 
de trabalhadores espalhados pelo país. Cumpre lembrar que aí se desenro-
lou um dos ascensos, sindical e político, dos mais poderosos da história do 
Brasil.

Era o corolário de um processo que se descortinou em 1978 e que, decor-
rido pouco mais de um lustro, se expressou em vermelho vivo pelos espaços 
públicos de um país que se desacostumara de tais desenvolturas desde 
que a ditadura militar-empresarial fora implantada sob a égide do golpe de 
Estado de 1964.

Por tudo isso, deu-se, de feito, a rearticulação e reordenamento dos 
sindicatos à luz do agigantamento das lutas e da proliferação e avanço de 
oposições sindicais que apontavam para além do restrito horizonte legado 
pelo período histórico imediatamente precedente. Em outras palavras: esse 
foi o processo de reorganização do sindicalismo brasileiro que, em última 
análise, resultou da explosiva combinação de um dos maiores ascensos já 
constatado na história do movimento sindical do país e das vicissitudes de 
um poder ditatorial em declínio vertiginoso.

Esses aspectos se relacionam uns com os outros e estabelecem a pai-
sagem social que serve de pano de fundo para emergência dos operários 
da construção civil de Fortaleza como atores de indiscutível relevância no 
tablado sócio-político da cidade de Fortaleza.

Assim sendo, é também a partir dessa perspectiva que se pode entender 
como um pequeno agrupamento político de vanguarda veio a cumprir um 
papel decisivo na estruturação de uma oposição, mais vasta que as suas 
forças, que deu cabo da velha diretoria com os seus antigos métodos de 
colaboração de classe.
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O grupo que conseguiu aglutinar diferentes elementos de oposição foi 
o Coletivo Gregório Bezerra (CGB) que, desde janeiro de 1988, desenvolveu 
esforços rotundos com vistas a fortalecer essa alternativa aos situacionis-
tas encastelados na entidade sindical.

Esse foi o primeiro passo de uma caminhada.
Entre ele e a primeira greve geral da categoria houve mediações muito 

importantes e muitas tarefas hercúleas tiveram que ser executadas, dentre 
elas a vitória oposicionista no pleito sindical, a posse da nova direção da 
entidade e a organização de um plano para retirar a categoria dos trilhos 
enferrujados de uma estratégia de colaboração de classes. Eis a âncora de 
uma história que ali começou e prosperou debaixo de um novo marco cate-
gorial: o classismo.

Sem forçar o contraste, estabeleceu-se aí um divisor de águas que, com 
justeza, deve ser resumido – em um sentido mais abrangente e prático – em 
dois pontos: a eleição de uma direção classista para comandar o sindicato 
e a realização de uma campanha salarial em novos moldes – apostando na 
ação direta e no confronto entre trabalho e capital.

Esses dois pontos, por si, já contrastavam vivamente com o cenário que 
marcou a história da categoria e da sua entidade representativa ao longo de 
quase cinquenta anos. Com os seus significativos efeitos sobre os trabalha-
dores, tais mudanças representaram o marco zero de uma trajetória.

Em 1988, o Coletivo Gregório Bezerra (CGB) conseguiu estabelecer um 
diálogo com uma parte da vanguarda e desse encontro se produziram as 
condições que geraram a chapa de oposição e abriram as comportas para a 
edificação de um novo cenário social e político entre os trabalhadores.

Quer dizer: da simbiose entre o Coletivo e uma parcela da vanguarda 
que surgiu entre os trabalhadores brotou o material humano que levou a 
cabo uma transição fundamental entre os operários da construção civil de 
Fortaleza. Essa transição esteve na base de uma processualidade histórica 
que se traduziu no terreno da consciência coletiva do operariado e na afir-
mação de uma nova âncora ideológica.

O surgimento do fenômeno de uma vanguarda entre os operários da 
construção civil pode ser explicado a partir de um elenco de fatores: a 
ofensiva patronal-governamental contra as condições de vida dos trabalha-
dores, expressa em diversos planos econômicos; a conjuntura de ascenso 
político-sindical, as situações agudas e crônicas de insatisfação entre os 
trabalhadores da construção civil, derivadas da inércia dos líderes sindicais 
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e dos seus tribofes com os empreiteiros e a eclosão de pequenas escara-
muças nos canteiros de obra.

Esses fatores, combinados certamente com outros elementos peculiares 
a determinadas estruturas de trabalho, estão na raiz da emersão de um des-
tacamento avançado entre os operários. O mérito do CGB foi ter localizado 
o fenômeno, procurando se situar por dentro e não por fora dele, dialogando 
com as suas franjas mais dinâmicas e projetando um sistema tático para 
desenvolver todo potencial de forma concentrada e estratégica.

Dessa maneira, um pequeno agrupamento político de esquerda cumpriu 
um papel relevante no processo de fazer com que o setor do operariado da 
construção civil de Fortaleza pudesse empalmar com os elementos mais 
ativos de uma situação histórica trespassada pelo signo das lutas sindicais, 
estudantis e populares. Para tanto, esse grupo entabulou acordos com ati-
vistas que vinham de uma militância em grupos da igreja católica e se apoiou 
na Central Única dos Trabalhadores (CUT), cuja trajetória ofensiva, naquele 
momento, era um dos signos mais veementes da conjuntura política.

De feito, o coletivo não se agarrou na contracorrente da história, mas no 
fluxo mais vigoroso das lutas sociais em curso. Essa postura lhe reservou 
um lugar essencial em todo esse processo. Sob diversos aspectos, a cate-
goria mudou radicalmente a sua relação com os patrões, com os poderes 
instituídos e com os demais segmentos da classe trabalhadora. Em outras 
palavras: os trabalhadores da construção civil alteraram o seu lugar na 
cidade de Fortaleza, bem como modificaram essencialmente a natureza da 
sua atividade.

Ainda que essas mudanças substanciais não tenham se processado 
automaticamente e num breve lapso de tempo, a sua senha se originou pre-
cisamente no período que agora comemoramos.

Eis uma parte dessa história. Ela não teria sido possível sem a insubor-
dinação espontânea das massas operárias que, naqueles anos, começava a 
grassar “no escondidinho” dos canteiros de obra. É instrutivo comparar essa 
explosão quase silenciosa do operariado com o som agudo das palavras de 
ordem que vinha do exterior do chão da obra e aí dentro reverberava. Sem 
ela não seria possível se pensar em uma independência classista.

No tocante à categoria dos trabalhadores da construção civil, podemos 
ver que um novo dispositivo mental foi sendo gestado e construindo uma 
nova postura: frente aos seus direitos, pleiteando-os com vigor; no terreno 
da ação direta, adotando métodos radicais de luta com vistas a alcançar 
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os seus objetivos; diante do tronco ideológico empresarial, antepondo-se 
a sua sanha hegemonista; em uma perspectiva de prazo mais alongado, 
assumindo novos vínculos ideológicos, agora consentâneos com os seus 
interesses e necessidades; lançando nomes da categoria nas disputas elei-
torais (parlamentares), ratificando os nomes dos seus representantes em 
concorridas assembleias; alia-se a aos itens anteriores, a participação em 
campanhas nacionais não diretamente relacionadas com as querelas ime-
diatas típicas das campanhas salariais. Campanha contra a ALCA, contra o 
pagamento da dívida externa, nas lutas diversas dos movimentos sociais, 
etc.

A dialética histórica se move a partir de um elenco de elementos que 
se cruza e se articula para produzir um novo estado de coisas. No caso 
específico do operariado da construção civil, uma característica importante 
de toda processualidade guardou uma concentrada relação com a função 
intelectual e formativa cumprida pela entidade sindical a partir das suas 
lideranças. Um hercúleo processo de formação político-sindical cooperou 
para o alargamento da uma vanguarda mais consistente que, no percurso, 
assegurou a continuidade e o aprofundamento de uma experiência que vem 
se renovando com a passagem do tempo.

Partindo de um núcleo fundador de uma nova forma de fazer sindica-
lismo que foi sendo gestadas novas lideranças e que foram temperadas nas 
lutas dentro dos canteiros e fora deles. Esse é o itinerário de uma arquitetura 
de classe.

Nesse ínterim, é necessário recordar um aspecto muito decisivo: nada é 
mais básico em um percurso de emancipação social de uma classe do que 
esta se apropriar da sua própria natureza por meio de um novo entendimento 
que lhe permita vislumbrar um horizonte que seja capaz de lhe consentir ir 
além das limitações que lhes são impostas pelo domínio movido pela classe 
adversa.

É o eixo em torno do qual a classe dominada pode pensar em livrar-se de 
toda tutela que lhe é imposta pelo regime social vigente. Em outros termos: 
é um salto em sua consciência como classe.

Que as personagens que se vejam no espelho dessa história não se 
olhem sem se reconhecer.
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Conclusões

O estudo das experiências dos operários da construção civil de Fortaleza 
demonstra (mais do que antes) que a potência e a robustez da noção de luta 
de classes constituem um fato mais durável do que imaginavam os seus 
detratores.

Descrita em cores muita viva, a luta de classes segue como um ponto de 
partida e um critério absolutamente legítimo para reconstituição de estudos 
sobre os diversos agrupamentos que se organizam e definem o seu lugar no 
tabuleiro de uma sociedade em que as peças nunca estão no mesmo lugar.

O trabalho que, neste ponto, se finaliza, procurou captar a exata oca-
sião em que um agrupamento de classe – os operários da construção 
civil de Fortaleza –moveu-se no tabuleiro a que acima fizemos referência. 
Esse movimento de um lugar determinado em direção a outro, que lhe era 
próximo e diverso, se liga indissoluvelmente a uma mecânica vigorosa de 
perícia, preparo e instrução pela via da luta direta.

Nessa direção, quanto mais rapidamente acumula prática e saber político, 
mais o operariado avança na formação das suas lideranças. Essa, contudo, 
é uma resultante e não o seu ponto de impulso que, em regra, contém um 
sentido objetivo. Desta forma, nada mais natural em tais processos do que 
entendê-los em sua grande e complexa exaltação inicial. Essa complexidade 
tem contribuído para “quebrar a cabeça” de inumeráveis pesquisadores das 
temáticas operárias.

As condições capazes de levar a massa à fúria, estas sempre existiram. 
Por que essa fúria se mostra em um instante determinado e não em outro? 
Como essa cólera é organizada? Como esses elementos se cruzam e atuam 
em um processo de tomada de consciência, de educação política e forma-
ção de lideranças?

Quanto a isso, o texto dissertativo procurou captar o instante particular 
em que uma combinação de elementos (ascenso sindical-político, recom-
posição das forças organizadas, condição para o surgimento de novas 
direções, movimentação da base da categoria em um nível levemente dife-
renciado, aparecimento de líderes entre os trabalhadores e geração de uma 
pequena, mas importante, franja de vanguarda etc.) permitiu que houvesse 
uma mudança no tabuleiro social.

Quando a maré virou em seu quase absoluto e imprevisível trajeto, cons-
ciência e ação puderam ser guiadas quase que numa única direção e, desse 
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modo, os operários da construção civil de Fortaleza foram alçados a uma 
situação de excelência social e política na geometria de uma cidade; cidade 
esta que passou a conviver com a figura do trabalhador pelas ruas e praças, 
gritando, se movendo, movendo o que carecia de ser movido, construindo, 
afinal, um novo comando e uma nova hegemonia.

A fim de ilustrar esses fatos, trouxemos à luz as relações entre esses 
processos e o contexto distinguido pela ascensão ao poder de um ex-líder 
sindical, Luis Inácio Lula da Silva. Nem as expectativas geradas por esse 
episódio anulou o aprendizado de que só a mobilização é capaz de assegu-
rar conquistas aos trabalhadores.

Essas foram questões capitais resultantes da pesquisa desenvolvida e, 
neste lugar, expressas em toda a sua materialidade.

Sob diversos aspectos, pode-se concluir provisoriamente esta discus-
são; em definitivo, de modo taxativo, não. Daí finalizarmos essa dissertação 
com o método simples das considerações finais. E diga-se desde logo, com 
o devido apoio nesse entendimento: o que aqui apresentamos é mais uma 
senda do que um caminho definitivo. Outros pesquisadores devem seguir 
essa obra, que é inconclusa, e como tal, funciona como uma obra aberta.

Dizemos seguir, mas não no sentido de ter acordo com o que aqui escre-
vemos; seguir na acepção de imprimir continuidade, ainda que sob outros 
prismas, ao trabalho de desvelamento da classe operária, das suas ações, 
da sua aparelhagem mental em movimento, dos modos distintos em que, 
numa sociedade marcada pela exploração, procura gerar os seus líderes e 
se educar para fazer valer os seus direitos; os de ontem, os de hoje e tam-
bém aqueles de um amanhã que bate com força em sua porta, mal o sol 
desponta, como se ouvisse o som do galo cantando em um quintal leve-
mente distante e o qual ela ainda não consegue divisar por inteiro. 

 modo, os operários da construção civil de Fortaleza foram alçados a 
uma situação de excelência social e política na geometria de uma cidade; 
cidade esta que passou a conviver com a figura do trabalhador pelas ruas e 
praças, gritando, se movendo, movendo o que carecia de ser movido, cons-
truindo, afinal, um novo comando e uma nova hegemonia.

A fim de ilustrar esses fatos, trouxemos à luz as relações entre esses 
processos e o contexto distinguido pela ascensão ao poder de um ex-líder 
sindical, Luis Inácio Lula da Silva. Nem as expectativas geradas por esse 
episódio anulou o aprendizado de que só a mobilização é capaz de assegu-
rar conquistas aos trabalhadores.
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Essas foram questões capitais resultantes da pesquisa desenvolvida e, 
neste lugar, expressas em toda a sua materialidade.

Sob diversos aspectos, pode-se concluir provisoriamente esta discus-
são; em definitivo, de modo taxativo, não. Daí finalizarmos essa dissertação 
com o método simples das considerações finais. E diga-se desde logo, com 
o devido apoio nesse entendimento: o que aqui apresentamos é mais uma 
senda do que um caminho definitivo. Outros pesquisadores devem seguir 
essa obra, que é inconclusa, e como tal, funciona como uma obra aberta.

Dizemos seguir, mas não no sentido de ter acordo com o que aqui escre-
vemos; seguir na acepção de imprimir continuidade, ainda que sob outros 
prismas, ao trabalho de desvelamento da classe operária, das suas ações, 
da sua aparelhagem mental em movimento, dos modos distintos em que, 
numa sociedade marcada pela exploração, procura gerar os seus líderes e 
se educar para fazer valer os seus direitos; os de ontem, os de hoje e tam-
bém aqueles de um amanhã que bate com força em sua porta, mal o sol 
desponta, como se ouvisse o som do galo cantando em um quintal leve-
mente distante e o qual ela ainda não consegue divisar por inteiro.
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“A BÍBLIA SAIU DA MEMÓRIA DO POVO”:  
A LEITURA POPULAR DA BÍBLIA E AS RELAÇÕES 
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Resumo: Quando comecei as leituras sobre os estudos bíblicos, com o 
intuito de analisar a proposta de uma nova leitura e interpretação da Bíblia, 
tendo como ponto de partida a experiência do povo, nos deparamos com 
uma metodologia que surge nas Comunidades Eclesiais de Base, na década 
de 1970, chamada leitura popular da Bíblia. A partir desse mote, pude obser-
var que havia uma mobilização do conceito de memória para explicar a 
história dos primeiros cristãos e como se deu a escrita do texto bíblico em si. 
Partindo dessa observação, a ideia inicial deste trabalho é identificar como 
os conceitos de História e Memória eram mobilizados para explicar a escri-
tura da Bíblia e, principalmente, como estas memórias eram apropriadas 
para dar ânimo e sentido a luta cotidiana do povo cristão, no tempo passado 
e na atualidade.
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Introdução

Para compreendermos, o que há de novo nessa maneira de refletir o 
texto bíblico, é necessário que possamos identificar o ambiente polí-
tico em que se desenvolveram as Comunidades Eclesiais de Base e, 

paralelamente a isto, o desenvolvimento da leitura popular da Bíblia. Na pró-
pria resposta, foi dito que o Brasil estava em plena Ditadura Militar, mais 
precisamente o ano de 1979. Se nos atermos as datas, já haviam acontecido 
a Conferência Geral do Episcopado Latino Americano (CELAM) em Medelín, 
onde surge a Teologia da Libertação, uma teologia nascida na e para a 
América Latina, a opção preferencial pelos pobres era confirmada pela Igreja 
Latino-Americana. No Brasil, o país estava sob o governo do último general 
golpista João Figueiredo, era 1979, ano de aprovação da Lei da Anistia4. Os 
primeiros passos estavam sendo dados para pôr fim a um dos períodos 
mais sombrios da história brasileira, uma pretensa abertura política estava 
em processo, mesmo que mediada pelo governo militar, foi uma vitória para 
o movimento de resistência ao autoritarismo.

Propomos neste trabalho problematizar como são mobilizados os con-
ceitos de Memória e História em alguns textos que são subsídios para o 
estudo do método da leitura popular e orante da Bíblia. Para esse traba-
lho continuaremos analisando o livro Flor sem defesa – uma explicação da 
Bíblia a partir do povo, obra de Frei Carlos Mesters, principal biblista e

um dos fundadores do Centro de Estudos Bíblicos (CEBI)5. A obra é uma 
compilação de artigos, publicada em 1983, pela Editora Vozes. A ideia cen-
tral do livro é trazer a público uma nova maneira de ler e interpretar a Bíblia 
que vem do meio popular, por isso o subtítulo – a partir do povo. O livro é 
uma fonte rica para o estudo da leitura popular da Bíblia, método, como já 

4 A anistia sancionada pelo então presidente da República, general João Figueiredo, em 28 de agosto 
de 1979, teve como resultados imediatos a libertação de quase todos os presos políticos do país, 
permanecendo os presos que foram condenados pelos chamados “crimes de sangue”, e o início 
do retorno de mais de 5 mil exilados. Cf. BRASIL. Lei. n. 6.683, de 28 de agosto de 1979. Concede 
anistia e dá outras providências. 1979b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/
L6683.htm Acesso em: 11.05.2019

5 Tendo como fundadores Jether e Lucilia Ramalho, Agostinha Vieira de Mello e Carlos Mesters, 
o Centro de Estudos Bíblicos foi fundado em 20 de julho de 1979, com o intuito de “[...] divulgar, 
aprimorar e capacitar pessoas no uso dessa forma nova de ler e interpretar a Bíblia[...]. O CEBI con-
stitui uma associação ecumênica sem fins lucrativos, formada por mulheres e homens de diversas 
denominações cristãs, reunidos pelo propósito de captar e fortalecer esse jeito de ler a Bíblia [...]”. 
Mais informações no site do CEBI. Disponível em: https://cebi.org.br/historia/ Acesso: 23.06.2019
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citado acima, em que o povo passa a fazer uma leitura dos textos Sagrados 
levando em consideração os problemas cotidianos, onde a Bíblia em si não 
é o centro da reflexão, mas um auxílio para a compreensão dos problemas 
da comunidade, ela faz o elo entre fé e vida.

Para começo de conversa, vamos entender como se dá essa leitura 
orante e popular da Bíblia pensada por Frei Carlos Mesters, assim, teremos 
mais subsídios para desenvolver nossa reflexão sobre as apropriações fei-
tas dos conceitos de memória e História, tanto na leitura quanto na escrita 
dos textos Bíblicos.

O método da leitura popular da Bíblia

Para fazermos uma análise mais específica do método, partiremos da 
análise dos textos compilados no livro Flor sem defesa – uma explicação 
da Bíblia a partir do povo, como já citamos acima. Como o livro é um com-
pilado, selecionamos o artigo que dá nome a obra Flor sem defesa – Ler o 
Evangelho na vida, pois entendemos que a partir de sua leitura poderemos 
compreender como se estrutura o método.

No início do texto o autor apresenta a questão que vai nortear aquele 
estudo: Como a Bíblia está, de fato, contribuindo para a libertação do povo? 
E, é por esse questionamento que seguiremos nossa reflexão sobre como se 
dá essa libertação do povo, por meio da leitura popular da Bíblia.

Num primeiro momento, Mesters fala sobre uma leitura e interpreta-
ção, feita e instruída pela Igreja, que estaria incompleta. Entendemos essa 
incompletude, como uma interpretação do texto pelo texto, uma literalidade 
da narrativa, no que o autor em outro artigo6 chama de interpretação da 
“letra” e da “história”.

Ficar só com a letra da Bíblia, só com os fatos e os textos, sem 
procurar o que fica além, por trás ou por dentro dos fatos e dos 
textos, isto é, sem procurar a sua orientação para Cristo e para a 
comunidade que vive hoje a sua fé, seria interpretação judaica da 
Bíblia. [...]. (MESTERS, 1986, p. 58)

6 A brisa leve, uma nova leitura da Bíblia. Artigo publicado na mesma coletânea.
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Logo após essa conclusão, Mesters vai falar sobre os grupos de leitura, 
onde o “[...] povo começa a ‘ler o Evangelho na Vida’ [...]”. Estes grupos7 sur-
gem por motivos variados, sejam novenas de Natal, reuniões da Campanha 
da Fraternidade, preparação para a Semana Santa, etc., alguns possuem 
uma periodicidade quinzenal outros semanal. Segundo o autor não existe um 
modelo fixo para iniciar a leitura, porém, ele mesmo percebe um esquema 
básico que orienta o encontro, há “[...] um fato ou situação da vida, [que é] 
confrontada com uma leitura da Bíblia, junto com algumas perguntas de 
orientação para a reflexão comum”. (MESTERS, 1986, p. 91)

Se voltarmos ao texto A brisa leve, uma nova leitura da Bíblia podemos, 
seguindo o raciocínio do autor, entender como se desenvolve o método. 
Lembremo-nos, novamente, que o método da leitura popular da Bíblia tem 
como base a metodologia do VJA, assim, quando o autor propõe a tríade 
pré-texto, con-texto e texto (respectivamente, realidade, comunidade e 
Bíblia) ele está querendo dizer que “o texto deve ser lido e interpretado a 
partir do pré-texto da realidade e dentro do con-texto da fé da comunidade”. 
(MESTERS, 1986, p. 141-142)

Iniciando o texto, podemos observar, a partir da leitura do trecho abaixo, 
que o autor vai narrando os problemas levantados pelos grupos que esta-
vam no encontro8 (o pré-texto): a realidade dos indígenas, dos camponeses 
e operários que vão descrever seus “cativeiros”, sua escravidão.

[...] O índio falava das lutas do seu povo contra fazendeiros e 
grileiros. História de um realismo impressionante. [...] Da famí-
lia deste índio, cacique xavante, morreram o pai, a mãe, mais de 
quatro irmãos e vários primos em conseqüência (sic) de doenças 
trazidas pelos brancos ou de lutas armadas dos brancos contra 
os índios. [...] Uma luta pela sobrevivência do seu povo, narrada 
com simplicidade! Em tudo que dizia, ele misturava a sua fé em 
Deus e em Jesus Cristo. Os agricultores falavam da sua condição 

7 O autor afirma que estes grupos recebem nomes variados. Podem ser chamados de grupos de 
reflexão, círculos bíblicos, círculos familiares, celebrações domésticas, grupos bíblicos, reuniões de 
grupo, encontros bíblicos, movimentos ou simplesmente reuniões. Porém, logo em seguida nos diz 
que esses grupos, que leem o Evangelho a partir da vida, podem ser chamados de círculos bíblicos. 
Mas na realidade essa nomenclatura só costuma ser utilizada em grupos que utilizam um deter-
minado roteiro preparado por outras pessoas. (MESTERS, 1986, p. 92-93)

8 Esse encontro é o III Encontro Intereclesial de Comunidades de Base, ocorrido em João Pessoa, na 
Paraíba, em 1978.
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de vida. Privados de quase tudo e incapazes de se defender 
contra os exploradores, eles são forçados a se sujeitar às mais 
terríveis condições para não morrer de fome. [...] Os operários 
falavam das opressões dentro das fábricas e do clamor do seu 
povo. Manifestavam o desejo de jogar fora esta dura escravidão. 
[...] As greves de São Paulo são vistas por eles como uma vitó-
ria que encerra uma promessa: unidos, a gente consegue obter o 
direito que nos cabe. (MESTERS, 1986, p. 43)

Após esses relatos de opressão, o autor afirma que, a motivação para a 
luta de libertação destas explorações não é imposta ou determinada pela 
religião, por padres ou bispos, mas vem de uma conscientização do próprio 
povo de sua situação insustentável. (MESTERS, 1986, p. 43)

No momento de pensar o con-texto, a vivência da fé em comunidade, foi 
frisado sobre a questão na qual a Bíblia não é o objeto central da reflexão, e 
sim a vida. O autor fala que poucos foram momentos que se falou da Bíblia, 
mas que em várias ocasiões “[...] a Palavra de Deus aparecia como sendo 
o motor escondido de tudo, e ficava evidente como a fé em Cristo aprofun-
dava o compromisso deles com o povo oprimido, e como fé e vida estavam 
misturadas numa unidade, estando a fé a serviço da vida”. (MESTERS, 1986, 
p. 44) Para exemplificar essa segunda parte, a reflexão sobre o con-texto, 
Carlos Mesters vai descrever a fala de um operário, que partiu da experiência 
vivida ali (no próprio encontro) para refletir sobre a leitura do texto de São 
Thiago, que foi feita na missa de encerramento, na qual se falava sobre a 
questão do julgamento pela aparência.

[...] um operário do sul chamou uma senhora do Maranhão, que 
sofre as conseqüências de uma paralisia infantil, ficou com ela no 
meio da roda e disse: “Quando cheguei aqui, me perguntaram se 
eu era padre, se era assessor, se era bispo. Perguntaram até se eu 
era do Dops. Gente, sou apenas operário!” Depois, apontou para 
a senhora do Maranhão e perguntou: “E quem não fez um julga-
mento errado sobre dona Maria?” Terminou dizendo: “Não julgar 
pelas aparências!” Mas do que isso não falou. Para ele, as coisas 
da Bíblia não são coisas do passado; elas existem misturadas na 
vida e hoje. (MESTERS, 1986, p. 44)
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Para Mesters, a fala do operário, em nenhum momento explicou a pas-
sagem bíblica, porém por meio da leitura daquele trecho ele pode “iluminar” 
a situação vivida.

Com o entendimento do pré-texto e do con-texto, o autor afirma que 
podemos identificar o lugar do qual, o povo presente no encontro, lia e 
interpretava a Bíblia. E esse lugar tem algumas características que o autor 
enumera: 1) Situação de “cativeiro”; 2) Caminhada e luta de libertação; 3) 
Vida e fé misturados numa unidade; 4) Fé a serviço da vida que se liberta; 
5) A Bíblia lida para alimentar está fé que é serviço. (MESTERS, 1986, p. 45)

Com o novo lugar de onde se lê e interpreta a Palavra houve um desloca-
mento do centro de poder interpretativo dos textos bíblicos, que em muitos 
momentos legitimaram a opressão dos pobres pelos poderosos daqueles 
tempos. Porém, agora o texto é descoberto e apropriado pelos “de baixo”, 
o povo passa a ter a Bíblia como seu livro (MESTERS, 1986, p. 48), estes ao 
compreender que por meio de uma leitura onde a Palavra serve à vida, onde 
há a união entre fé e vida “[...] que não é a Bíblia que confirma os outros no 
saber, no poder e na posse do dinheiro com que controlam a vida do povo”. 
Mas, justamente, o contrário.

Em outras palavras, a Igreja não é mais o centro da história. A 
história do povo tornou-se independente e segue seu caminho, 
mesmo sem a Igreja. Mesmo assim, a Igreja está sendo convi-
dada, insistentemente, a entrar na história do povo e prestar-lhe 
o seu serviço. É um convite do próprio Deus, Senhor da história, 
o Criador do povo, que fala não só pela Bíblia, mas também pelos 
fatos da história. (MESTERS, 1986, p. 55)

Após essa breve introdução do que seria o método da leitura popular da 
Bíblia podemos dar continuidade a proposta inicial desse texto, entender as 
relações estabelecidas a partir dessa leitura e da própria escrita da Bíblia 
com os conceitos de História e Memória.

Primeiramente, pensar a memória e, principalmente, a memória do cris-
tianismo devemos lembrar o que Jacques Le Goff, em seu ensaio Memória9 
afirma: tanto o cristianismo quanto o judaísmo são “religiões da recordação”. 
(LE GOFF, 2012, p. 424) Dito de outro modo, ser uma “religião da recordação” 

9 LE GOFF, J. MEMÓRIA E HISTÓRIA. São Paulo: Editora Unicamp, 2012.
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é “[...] ser chamado a viver na memória das palavras de Jesus: [...]” (LE GOFF, 
2012, p.425) no dia a dia; o ato de lembrar e praticar é tarefa religiosa funda-
mental para os adeptos dessas religiões.

Partindo dessa ideia apresentada por Le Goff, uma reflexão que se esta-
belece como de extrema importância para o desenvolvimento deste trabalho 
é a compreensão da relação que a historiografia estabelece entre os concei-
tos de História e Memória. Segundo Júlio Pimentel Pinto (1998, p. 206)

História e memória apesar das aparentes semelhanças, como é 
insistentemente repetido, diferem. O substrato de ambas talvez 
seja igual: o passado. É em primeiro lugar, a ele, passado como 
temporalidade, que remetem a construção da memória ou da 
operação histórica. A dissonância entre os dois fazeres, porém 
é grande: a memória tecida sobre um determinado evento ou 
conjunto de eventos dificulta a percepção histórica que se pode 
ter desses episódios, refaz o itinerário de atribuição dos senti-
dos, constrói assim, a memória histórica que do apelo individual 
atinge a dimensão coletiva.

Dessa forma, ao teorizar a partir desses conceitos não podemos esque-
cer, do trabalho clássico de Pierre Nora, em seu ensaio, Entre memória e 
História – a problemática dos lugares, de 1993, que nos apresenta, de 
maneira clara, as diferenças entre esses dois conceitos. Para o autor, “[...] 
a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, [...]”. Já a História é [...] a reconstrução sempre problemática 
e incompleta do que não existe mais”. (NORA, 1993, p. 9)

Nora continua sua diferenciação dizendo que:

A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno 
presente a história, uma representação do passado. Porque é 
afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a 
confortam; ela se alimenta de lembranças vagas telescópicas, 
globais ou flutuantes, particularidades ou simbólicas, sensível 
a todas a s transferências, cenas, censuras ou projeções. A his-
tória, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise 
e discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a 
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história a liberta, e a torna sempre prosaica. A memória emerge 
de um grupo que ela une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, 
que há tantas memórias quantos grupos existem; que ela é, por 
natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e individuali-
zada. A história, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que 
lhe dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza no 
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história 
só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações 
das coisas. A memória é um absoluto e a história só conhece o 
relativo. (1993, p. 9)

A escrita da Bíblia é observarmos que ela é formada por uma seleção de 
textos, escritos por diferentes autores, em diferentes lugares e que tem base 
na oralidade. Como afirma Mesters (1986, p. 14) “Em vista da fidelidade a 
Deus e a si mesmo, o povo foi fazendo uma seleção daqueles escritos que 
eram considerados de grande importância para a sua caminhada”. Dessa 
forma, refletir sobre essa seleção é nos questionarmos sobre as exclusões, 
a omissões e, porque não, o esquecimento de testemunhos para que o livro 
sagrado legitimasse o modo de enxergar e estar no mundo dos primeiros 
cristãos.

Em muitos trechos da escrita de Mesters encontramos a menção da 
oralidade como sendo a ferramenta principal de difusão das experiências 
dos cristãos primitivos, pois “[...] antes de ser escrita, a Bíblia foi narrada 
e contada nas rodas de conversa e nas celebrações do povo. E antes de 
ser narrada e contada, ela foi vivida por muitas gerações num esforço tei-
moso e fiel de colocar Deus na vida [...].” (MESTERS, 1986, p. 15-16) Sendo 
assim, quando tratamos da oralidade presente na produção do texto escrito 
da Bíblia, entendemos a presença da subjetividade dos narradores, as reela-
borações da tradição oral a cada nova contação dos fatos e, principalmente, 
as intencionalidades. O próprio Mesters afirma que em muitos trechos da 
Bíblia podemos encontrar testemunhos que tendem a “[...] puxar a brasa um 
pouco para o seu lado”. Ou seja, não podemos tratar os textos bíblicos como 
objetivos, retirando assim, toda a subjetividade existente nos testemunhos 
usados para sua produção.

A subjetividade, o trabalho através do qual as pessoas cons-
troem e atribuem o significado à própria experiência e à própria 
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identidade, constitui por si mesmo o argumento, o fim mesmo 
do discurso. Excluir ou exorcizar a subjetividade como se fosse 
somente uma fastidiosa interferência na objetividade factual do 
testemunho quer dizer, em última instância, torcer o significado 
próprio dos fatos narrados. (PORTELLI, 1996, p. 2)

Ao atentarmo-nos a fala de Mesters, a transcrição dessas memórias sur-
giu da necessidade de não esquecer o passado de alegrias e sofrimentos 
pelos quais esses sujeitos passaram ao longo da caminhada. A ideia não 
era só a preservação daquela experiência, mas a utilização dela para animar 
os que continuavam o caminho da fé pela justiça social pregada por Cristo. 
Dessa forma, o texto bíblico não é somente o relato dos fatos ocorridos no 
período, mas a interpretação e reelaboração do testemunho desses sujeitos, 
pois como afirma Portelli (1996, p. 2), “[...] recordar e contar já é interpretar”.

Ainda sobre os testemunhos, estes foram por muito tempo a única fonte 
de transmissão “[...] da sua fé, das suas convicções, da sua história, das suas 
leis, do seu culto, da sua missão” (MESTERS,1986, p. 14), as novas gerações, 
afim de que, não se perdessem no tempo. Segundo o Mesters, “As palavras 
faladas ou escritas de todos estes homens e mulheres contribuíram para 
formar e organizar o povo de Deus”. (1986, p.13) Sendo assim, se tomarmos 
a afirmação de Paul Ricoer (2007, p. 170), na qual, “[...] Com o testemunho 
inaugura-se um processo epistemológico que parte da memória declarada, 
passa pelo arquivo e pelos documentos e termina na prova documental”, 
podemos identificar nessas etapas a própria produção da Bíblia. Afinal, foi 
inicialmente a “memória declarada” dos primeiros cristãos que convertida 
na escrita, seguindo a reunião/seleção desses escritos na montagem de 
um arquivo de fé, que o texto final se torna prova documental, tanto da vida 
desse povo quanto da promessa, a Boa nova, de uma vida de justiça social.

No tocante a formação desse, chamado por nós, arquivo de fé que seria 
a organização final do texto bíblico, Mesters ao afirmar que esses teste-
munhos eram tomados como exemplos para as novas gerações e, que 
também, eram utilizados para “[...] lembrar a caminhada já feita e apontar 
novos rumos”. (Mesters, 1986, p. 13) Podemos identificar uma ideia de his-
tória magistra vitae, pois como afirma Kosellek (p.42), por muito tempo “[...] 
a história teve o papel de uma escola, na qual se podia aprender a ser sábio e 
prudente sem incorrer em grandes erros”. Esse caráter pedagógico do pas-
sado é novamente afirmado na passagem que Mesters (1986, p. 13) cita 
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diretamente a Bíblia: “Eles diziam: As coisas do passado aconteceram ‘para 
servir de exemplo, e foram escritas para advertir a nós, para quem chegou a 
plenitude dos tempos’ (1Cor 10,11)”.

[...] a tarefa principal que Cícero atribui aqui a historiografia é 
especialmente dirigida prática, sobre a qual o orador exerce sua 
influência. Ele se serve da história como coleção de exemplos – 
plena exemplorum est historia [a história é cheia de exemplos] 
– a fim de que seja possível instruir por meio dela. (KOSELLECK, 
2006, p. 43)

Essa perspectiva da exemplaridade é encontrada em forma metafórica 
quando Mesters afirma que a Bíblia é o espelho da Vida. Ser o espelho da 
vida “[...] não é saber o que a Bíblia diz em si, mas o que ela diz da vida”. E a 
partir da reflexão do escrito seguir com a prática, tomando como referência 
o passado para o agir no presente.10

Como já afirmamos, a Bíblia é um livro que contém diversas tempora-
lidades e autores, ela é um livro feito em “mutirão” (MESTERS, 1986, p. 19) 
Mutirão porque surgiu de um esforço comunitário, “[...] saiu da memória do 
povo” (Mesters, 1986, p. 16). Essa ideia de mutirão nos fez lembrar das dis-
putas de memórias, que nesse caso são identificadas na própria confecção 
da Bíblia, um livro que contém diversos, tempos, autores, lugares de escrita 
e que passou por uma seleção para ser o conjunto que é hoje. Assim, pode-
mos nos questionar que tensões, que disputas de narrativas, de memórias, 
que silêncios que fizeram parte da idealização desse livro.

10 Lembremos que o método da leitura popular da Bíblia tem como suporte outro método desen-
volvido pelos grupos de Ação Católica, o VER-JULGAR-AGIR. A Ação Católica foi fundada no Brasil, 
em 1935, sendo conhecida como Ação católica Brasileira (ACB) e trouxe para a vivência da Igreja 
Católica brasileira a presença e atuação dos leigos. O método Ver-Julgar-Agir, oriundo das Juven-
tudes da Ação Católica, tendo como seu mentor o cardeal Joseph Cardijn, fundador da Juventude 
Operária Católica (JOC), publicado em documento oficial da Igreja Católica, a Encíclica Mater et 
Magistra, publicada em de maio de 1961, no papado de Leão XXIII, tem como proposta buscar 
uma reflexão a partir do cotidiano do leigo e proporcionar uma atitude responsiva ao problema 
analisado. Em resumo, podemos identificar as três fases do método. O Ver está intimamente ligado 
a identificação de uma situação concreta do cotidiano, o Julgar está para o estudo de caso dessa 
situação e o Agir vem como um chamado para a ação em relação ao problema identificado. Para 
mais detalhes sobre a temática ver SOFIATI, Flávio Munhoz. Juventude Católica: o novo discurso 
da Teologia da Libertação. São Carlos: EdUFSCar, 2012.
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Considerações finais

Ao analisarmos os subsídios que vão dar suporte para o estudo dos textos 
bíblicos, seguindo a metodologia pensada por Frei Carlos Mesters e desen-
volvida na prática dos Círculos bíblicos, nas Comunidades Eclesiais de Base, 
pudemos perceber que esses textos ao tentarem compreender como se 
deu o processo de escrita do livro Sagrado dos cristãos, o autor vai mobiliar 
alguns conceitos caros para os estudos históricos, o conceito de memória 
e história. A relação estabelecida por Mesters para entender os evangelhos, 
salmos, e outras tipologias textuais que fazem parte da Bíblia traz ainda o 
conceito de uma história exemplar, que serviria pedagogicamente aos cris-
tãos, de ontem e de hoje, modelos e valores que não devem ser esquecidos 
e que devem ser praticados. Não que a Bíblia seja um manual, afinal, a ideia 
de uma leitura popular da Bíblia é que ela possa clarear as situações de 
opressão, que tanto os primeiros cristãos quanto os da atualidade, sofreram 
(rem) para que haja uma ação. Ação de mudança, de luta pela Boa nova 
prometida por Jesus Cristo. Essa ideia de agir está ligada diretamente com 
a metodologia do Ver-Julgar-Agir, que tem como referência o movimento de 
Ação Católica da década de 1930.

Já quando tratamos do conceito de memória, a proposta é que enten-
damos os testemunhos utilizados para a confecção dos evangelhos, cartas 
e outros textos que compõem a Bíblia, como reelaborações da experiência 
vivida que continuam a ser constantemente refletidas, dando um caráter 
de possibilidades como afirma Portelli (1996) “[...] a palavra-chave aqui é 
possibilidade. No plano textual, a representatividade das fontes orais e das 
memórias se mede pela capacidade de abrir e delinear o campo das possibi-
lidades expressivas.” A ideia de que as fontes orais, presentes na Bíblia, nos 
dão possibilidades, me fez refletir sobre como a leitura popular da Bíblia é 
permeada por essa subjetividade dos narradores, pois que ao não defender 
uma leitura literal, pautada numa leitura da letra11, Mesters abre a possibi-
lidade de uma reinterpretação da experiência que dá forças e anima a luta 
diária do povo cristão contra as situações de opressão.

Assim, mesmo estando presente essa ideia da exemplaridade nos tex-
tos bíblicos, não podemos esquecer que a leitura popular da Bíblia traz uma 

11 Expressão utilizada por Frei Carlos Mesters, para identificar uma leitura literal do texto bíblico, sem 
uma elaboração pessoal.
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nova forma de interpretação dos textos, que perpassa por uma história vista 
de baixo, contada pelos e para os excluídos de ontem e de hoje. Já que é a 
partir dos pobres e das experiências dos oprimidos que a leitura é pensada 
e refletida. É dessa forma que podemos enxergar as possibilidades de uma 
interpretação que pretende dar voz aos excluídos. Sendo uma importante 
estratégia para entendermos as urgências que estavam em voga no final da 
década de 1970 e início da década de 1980, no Brasil e na América Latina.
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Resumo: O artigo tem como objetivo central analisar como os processos 
históricos de hipersexualização de mulheres negras contribuem para o for-
talecimento do racismo, bem como o sexismo, sobretudo, no que tange o 
acesso ao mercado de trabalho por parte de mulheres negras que histo-
ricamente são postas a assumir cargos, ora como domésticas, ora como 
produtos sexuais para exportação e/ou prostituição local sendo invia-
bilizadas de ocupar cargos de maior escalão. A pesquisa é de natureza 
bibliográfica com vistas a destacar a escrevivência de autoras negras como 
Zelma Madeira (2018); Sueli Carneiro (2003); Angela Davis (2017) etc., no 
tocante ao lugar de fala do que é ser negra na sociedade brasileira. Conclui-se 
que apesar da expansão de mulheres negras atuando no mercado de traba-
lho, algumas ações referentes ao enfrentamento de práticas coloniais são 
essenciais para a superação da lógica capitalista, racista e sexista.
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Introdução

No Brasil a mulher negra tem que provar continuamente sua potencia-
lidade para realizar atividades de maior destaque na sociedade; isto 
porque a estas são direcionadas comumente atividades do lar, ou, 

sexuais. Desde a gênese da inserção da mulher negra no que se conhece por 
novo mundo (“descoberta” do Brasil), elas eram submetidas às mais varia-
das atividades sem a menor chance de se expressarem, sendo objetificadas 
e orientadas a aceitar quaisquer que fossem as ordens lhes dadas.

Conforme Santos (2000), na atualidade a situação ganhara uma nova 
roupagem, onde é possível perceber essa reconfiguração em lugares de 
exploração sexual, ou, em propagandas turísticas reforçando os padrões de 
existência de “mulatas” do tipo exportação. Questões estas assim como tan-
tas outras, direcionam mulheres negras a luta por sobrevivência, assumindo 
os lugares de domésticas e/ou produtos sexuais, enquanto são afastadas 
do acesso a educação, a saúde de qualidade, boas colocações no mercado 
de trabalho, assim como da contribuição para a construção de narrativas 
nacionais partindo do lugar de fala do que é ser mulher negra no Brasil.

Embasada nisso é possível retornar à história e perceber que o pós-aboli-
ção não trouxe consigo um planejamento que abarcasse as especificidades 
de mulheres negras. A Constituição de 1934 criou ações de inserção da 
mulher no mercado com “melhores” condições operacionais, mas não 
levantou nenhuma pauta que especificasse as particularidades da popula-
ção negra. Destarte, ainda que houvesse a expansão de mulheres no que 
compete ao acesso ao mercado de trabalho (assumindo também cargos 
como chefias), este avanço não chega proporcionalmente às mulheres não- 
brancas. (MOURA, 2018).

Neste cenário, portanto, ascendem os movimentos próprios de mulhe-
res negras vislumbrando igualdade de direitos/condições com vistas a uma 
“perspectiva negra que emerge da condição específica de ser mulher negra 
e, em geral, pobre [...], por fim o papel que essa perspectiva tem na luta antir-
racista no Brasil”. (CARNEIRO, 2003, p.110).

Diante da discussão levantada o objetivo geral trata de discutir como 
os processos históricos de hipersexualização5 fortalecem ações racistas, 

5 Terminologia que retrata a mulher negra como mero objeto sexual, como se estas fossem inca-
pazes de ocupar outros lugares na sociedade que não sejam aqueles relacionados à sexualidade. 
(OLIVEIRA, 2016)
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assim como sexistas, acima de tudo no que confere o acesso ao mercado 
de trabalho por parte da população negra, notadamente, mulheres negras. 
Os específicos tratam de analisar alguns processos históricos da coloniza-
ção; o lugar de fala ocupado pela mulher negra e a compreensão de como 
as ações do período colonial, com novas roupagens no sistema capitalista, 
interferem no acesso de mulheres negras ao mercado de trabalho. Assim, 
a pesquisa é de caráter bibliográfico, pois permite levantar os debates já 
realizados sobre a temática contribuindo para a melhor compreensão da 
discussão anteriormente exposta.

1 Metodologia

A sistematização da pesquisa é bibliográfica, haja vista que, existem 
alguns autores que discutem as categorias mulheres negras; hipersexua-
lidade; gênero, raça e classe, mas que não tem suas vivências pautadas 
nas especificidades da população negra que teve suas vozes silenciadas 
e/ou vidas ceifadas por um sistema que se pautou num ideal de superiori-
dade, acima disso, humanidade e não humanidade. Autoras como Carneiro 
(2003); Ribeiro (2017); Davis (2017); Madeira (2018), como outras que estão 
presente neste trabalho, ao longo dos

anos vem deslindando as noções de que mulheres negras têm seus cor-
pos separados de suas mentes e que, contrário ao que está posto, assumem 
lugares acadêmicos, ou, não, mostrando que mulheres negras precisam ser 
ouvidas, maiormente, suas particularidades respeitadas. Dai a importância 
de um levantamento bibliográfico, pois este nos permite contestar escritas/
questões retratadas por pessoas não negras sob um ponto de vista que não 
compete suas próprias vivências.

2 Desenvolvimento: processo de hipersexualização de mulheres 
Negras

É sabido que o Brasil, usualmente, é conhecido por ser um país litorâneo, 
devido suas praias paradisíacas, no entanto, essa noção carrega consigo 
uma imagem a respeito das mulheres brasileiras, ulteriormente, em se tra-
tando de mulheres negras, onde há uma caracterização ao corpo da mesma 
como se este fosse um ponto turístico aberto a visitações. Noção essa 
que cabe na categoria hipersexualização, justamente, por dar ao corpo de 
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mulheres não brancas a conotação de uma disponibilidade sexual, desligan-
do-as da produção de conhecimento, ou, ascensão em quaisquer que sejam 
as áreas no mercado de trabalho.

Comparada ao homem, mulher branca e homem negro, a mulher negra 
é ainda mais rebaixada em detrimento de sua cor. (IPEA, 2017). Ser mulher 
negra no Brasil não é um desafio atual. Desde o período colonial esta cate-
goria lida com diversas opressões, destacando-se as de cunho sexual. 
Opressões essas que também estavam presentes na literatura brasileira, 
um exemplo nítido encontra-se na obra de Gilberto Freire, Casa Grande e 
Senzala (2012), onde ele proferia que as mulheres negras eram destinadas 
tão somente a fornicação e as não negras ao matrimônio.

Sobre a hipersexualização de mulheres negras “é possível verificar muitos 
mitos que circundam esses corpos, vistos como licenciosos, permissivos, 
sedutores” (OLIVEIRA, 2010, p. 3), isto é, existem muitos estigmas construí-
dos no que compete ao corpo de mulheres negras. O processo histórico do 
sistema de escravização brasileira permite observar o quanto as dimensões 
da sexualidade e hipersexualidade estão presentes em novas roupagens até 
os dias de hoje. (IBIDEM, 2010).

Ribeiro (2017) destaca que o corpo da mulher negra se torna uma catego-
ria não pertencente a ela, visto que, desde a colônia o estigma da sexualidade 
se constrói e reconstrói ganhando novas significações. Desse modo, é pos-
sível ver o quão a mulher negra é erotizada nos espaços sociais que ocupa. 
Oliveira (2010) salienta que mulheres não brancas foram duplamente obje-
tificadas. Primeiro como mercadoria rentável do sistema escravocrata, 
segundo como produto sexual. Assim:

Para justificar a exploração masculina branca e o estupro das 
negras durante a escravidão, a cultura branca teve que produzir 
uma iconografia de corpos de negras que insistia em represen-
tá-las como altamente dotadas de sexo, a perfeita encarnação 
de um erotismo primitivo e desenfreado. (HOOKS, 1995 apud 
PACHECO, 2013, p. 23)

Isso demonstra o quanto a sexualidade e afetividade de mulheres negras 
não estão desligadas da fantasia cultural brasileira, donde caracterizações a 
respeito da subserviência sexual foram/continuam sendo responsáveis pela 
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assimilação de negros/as a seres bestiais em detrimento de suas peculiari-
dades físicas/biológicas. (PACHECO, 2013).

Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalha-
ram durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas 
como vendedoras, quituteiras, ou prostitutas... Mulheres que 
não entenderam nada quando as feministas disseram que as 
mulheres deviam ganhar as ruas e trabalhar! Fazemos parte de 
um contingente de mulheres com identidade de objetos. Ontem, 
a serviço das sinhazinhas e de senhores tarados. Hoje, emprega-
das domésticas de mulheres liberadas e dondocas ou mulatas 
tipo exportação. (CARNEIRO, 2003, p.50).

Logo, a reflexão sobre mulheres negras a partir das circunstâncias 
supracitadas é, ademais, um debate sobre as representações sociais e suas 
particularidades no cenário brasileiro, embasado no trabalho que é reali-
zado por esta mulher na sociedade, sobretudo, no entendimento de como 
foram construídas as relações de poder e sexualidade em torno de mulheres 
negras. (TEIXEIRA e QUEIROZ, 2017).

Percebe-se que a hipersexualização da mulher negra, bem como o 
sexismo6, está ancorado na história, o que levanta a importante atuação de 
mulheres negras frente as opressões por estas sofridas. Conforme Gonzales 
(1984) o racismo não se separa do sexismo, haja vista que a correlação des-
tas categorias se apresenta como noção de que mulheres não brancas tem 
a mentalidade limitada, fortalecendo a visão de que o conhecimento branco 
se eleva ao do negro, determinando quem pode ou não falar. (HOOKS, 1995).

3 Resultados e discussões: o lugar de fala de mulheres negras

É indispensável falar de mulheres negras partindo do princípio do lugar 
de fala, tendo em vista que estas foram silenciadas. “Não se trataria de afir-
mar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social que 
certos grupos ocupam restringem oportunidades.” (RIBEIRO, 2017, p.36). 
Assim é possível notar a importância dos vetores responsáveis pelo acesso 

6 Discriminação de gênero. (OLIVEIRA, 2010)
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ou não de mulheres negras ao pleno exercício de sua cidadania e gozo de 
seus direitos.

Cabe salientar que é de suma importância a autodefinição da mulher 
negra enquanto tal, isto porque é a partir disso que será viável o enfren-
tamento a visões coloniais no que tange o lugar socialmente ocupado por 
essas mulheres, maiormente, como ação fortalecedora do rompimento ao 
silencio que lhes é imposto. De acordo com Evaristo,

Aquela imagem da escrava Anastácia, eu tenho dito muito que 
a gente sabe falar pelos orifícios da máscara e às vezes a gente 
fala com tanta potência que a máscara é estilhaçada. E eu acho 
que o estilhaçamento é o símbolo nosso, porque nossa fala força 
a máscara. Porque nosso processo pra eu chegar aqui, foi pre-
ciso colocar o bloco na rua e esse bloco a gente não põe sozinha. 
(EVARISTO, 2017, p.01).

O que se quer dizer com essa fala é que apesar de séculos de silencia-
mento, a mulher negra vem assumindo pautas rumo ao rompimento de 
hierarquização de saberes, ocupando lugares que historicamente não foram 
construídos para elas; entretanto, ganham novos direcionamentos com 
bases em suas peculiaridades enquanto negras.

Seguindo este debate é preciso explorar como se dão as relações de 
classe social interseccionando7 raça. Consoante Andrews (2016), apesar do 
Brasil ser, via de regra, definido como um país multicultural, não conseguiu 
desconstruir a estadia de antagonismos concernente à educação, acesso ao 
mercado de trabalho, saúde, dentre outros indicadores registrados em ins-
tituições de pesquisa como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Madeira (2018) chama atenção para o entendimento da categoria 
racismo, pautada nos parâmetros estruturais do mesmo, fincado em mol-
des de poder, sobretudo, como uma relação que se embasa de modo político 
e econômico. O que explica a violência, a objetificação, a hipersexualização 
sofrida pela população negra, da escravidão até os dias atuais, ainda que 

7 Interseccionalidade diz respeito a relação dos sistemas de opressão, dominação, ou, discrimi-
nação. (AKOTIRENE, 2019).
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com novas reconfigurações a serviço daqueles que se autodeterminaram 
superiores.

Neste momento cabe a discussão pertinente levantada por Douglas 
(1976), ao tratar das noções de pureza e higiene, em que se busca eliminar 
aquilo que é tido como impuro em dadas sociedades, neste caso, as que se 
subentendem como civilizadas. A autora expõe que a civilidade é resultante 
de um processo gradativo do Estado nato do homem, sendo esses avanços 
estendidos como base das vivências geracionais desses sujeitos.

Em algumas comunidades o contato de pessoas puras com as consi-
deradas impuras (brancos vs negros/as escravizados/as por exemplo), 
afetariam as primeiras de maneira que estas precisariam ser purificadas. 
Com base nessa breve discussão, Madeira (2018), discorre que a inferio-
ridade/não civilidade/desumanidade, passa a ser justificada para além do 
caráter vil e biológico, também pelo seu currículo de escravizado/a, classifi-
cando o trabalho destes como sujo, sem ética, ou, como já alertava Douglas 
(1976) impuro.

Tal compreensão forjou mentalidades racistas no pensamento 
social brasileiro ao ter como hipótese que a pobreza e alienação 
dos(as) negros(as) no século XX era uma suposta herança da 
escravidão. Tal perspectiva analítica negava aos(às) negros(as) 
uma grande parte da responsabilidade pelas vitórias nas lutas 
contra a escravidão, ao mesmo tempo em que afirmava a exis-
tência de um pesado legado cultural cuja superação, novamente, 
excedia a capacidade do(a) próprio(a) negro(a). O racismo se 
solidifica como construção ideológica de conjunturas históricas, 
na qual os interesses materiais das classes dominantes encon-
traram uma justificativa científica para a importação de europeus 
e a inferioridade da maioria dos brasileiros. (MADEIRA, 2018, p. 
467).

Azevedo (2004), salienta que após a abolição o negro/a se tornara inábil 
para o exercício de atividades do sistema industrial, acabando irremissivel-
mente como delinquente em detrimento do crescimento do capitalismo. “As 
mulheres negras exercem papel fundamental em toda a estruturação das 
relações de opressão e subordinação. O corpo delas é utilizado de todas as 
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formas, dentre estas a apropriação e desvalorização de seu trabalho, próprio 
da contradição entre capital e trabalho.” (MADEIRA, 2018, p. 470).

Em cenário de desemprego, trabalho precarizado como expres-
são da questão social no capitalismo contemporâneo, é exigido 
nível de escolaridade mais elevado. Porém, por motivos coloniais, 
a população negra tem encontrado dificuldade em ampliar seu 
nível de escolaridade, e, quando assim o faz, não tem se tradu-
zido em melhor qualificação no mercado de trabalho. (MADEIRA, 
2018, p.472).

Seguindo as palavras da autora, a luta contra a opressão, só terá positiva 
efetivação se estiver pautada na superação das disparidades de gênero e 
raça. Desse modo sobreleva-se os escritos de Davis (2017), onde esta afirma 
que ao movimentar-se a mulher negra mobiliza toda a sociedade com ela, 
tendo em vista que a mulher negra está na base da pirâmide social, logo, 
quando esta base é modificada, muda-se também as estruturas capitalistas.

Considerações finais

Diante dos objetivos inicialmente propostos: analisar os impactos dos 
processos de hipersexualização, refletir as contribuições do sistema colo-
nial, além de discutir o lugar de fala da mulher negra na sociedade brasileira 
e realizar um breve debate acerca do sistema capitalista como extensão 
do sistema colonial, é possível concluir que a escolha por uma pesquisa 
bibliográfica, possibilitou a compreensão do quanto estruturas opressivas 
seguem presentes na sociedade brasileira, mas que vem ganhando novos 
atores em prol do enfrentamento da hipersexualização, sexismo e outras 
questões presentes na sociedade brasileira.

É possível perceber, também, o quanto mulheres negras resistiram às 
diversas violências aos quais foram submetidas. Não se pode deixar de 
mencionar que mesmo com o avanço por parte de mulheres não brancas 
rumo ao acesso ao mercado de trabalho, de acordo com os dados do IPEA, 
essas ainda são as que mais ocupam os cargos de domésticas, mais um 
espaço onde mais essa categoria tem seus direitos violados.

Discutir mulheres negras e as vivências dessas numa sociedade que 
tem seus pilares fincados em práticas racistas, sexistas, hipersexuais etc, 
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é levantar a bandeira do não silenciamento diante das opressões, que via 
de regra, são apoiadas pelo Estado em nome de uma crença individual e/ou 
ideologias obsoletas na perpetuação de que não existe racismo, ou, alguma 
forma de opressão contra a população negra, neste caso, mulheres negras.

Por fim, uma forma eficaz de enfrentamento e combate a esses estig-
mas construídos historicamente em torno de corpos negros, é a reeducação 
social, possibilitando que as pessoas negras, designadamente, mulheres 
negras, tenham suas vozes ouvidas e respeitadas, onde ações publicas 
possam ser pautadas nas necessidades sociais, mas que atenda as especi-
ficidades demandadas pela população negra.

Na história, a mulher negra, foi pensada a partir de seu corpo, por esse 
motivo quase sempre foi hipersexualizada, assumindo hoje cargos de 
doméstica direcionada as atividades de casa, posteriormente negada de 
poder contribuir para as construções de narrativas nacionais que compe-
tem suas vivências enquanto mulheres negras. Mesmo com a abolição da 
escravatura nota-se que os brancos/as carregam até hoje os privilégios das 
ações passadas, assim como os negros/as também carregam o fardo das 
desigualdades sociais sendo impedidos/as de ocupar diversos espaços na 
sociedade.
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OS DESAFIOS DE SER MULHER, DONA DE CASA, 
MÃE, ADVOGADA, PROFESSORA, PESQUISADORA E 

FEMINISTA

Eveline Lima de Castro1 | Francisca Ilnar Sousa2  

Marina Kataoka Barros3 | Raquel Figueiredo Barreto4

Resumo: A diferença de gêneros é fruto de uma construção social e histórica 
que prestigiou a superioridade do homem sobre a mulher biológica e social-
mente. Esta condição de desigualdade, que tem se perpetuado há anos, tem 
sido superada a partir de movimentos feministas que viabilizaram o empode-
ramento da mulher, evidenciando que a divergência biológica em nada reduz 
a sua capacidade de assumir responsabilidades, ocupar posições de desta-
que e galgar um espaço relevante no mercado de trabalho e na sociedade. 
Seguindo esta tendência, a mulher deixou o espaço privado (casa, marido, 
filhos), passou a ocupar o espaço público e começou um processo de trans-
missão de sua ideologia, conquistando outras adeptas, o que evidencia sua 
força e o seu papel relevante dentro da família, no mercado de trabalho e na 
sociedade. Para a realização da pesquisa foi utilizado o método fenomeno-
lógico, para possibilitar a compreensão da realidade a partir da experiência. 
A utilização deste método ocorreu analisando a vivência de mulheres do 
curso de Direito de uma IES de Fortaleza, que foram entrevistadas a respeito 
dos desafios da mulher no contexto social atual. A pesquisa evidenciou que 
a reunião de tarefas diárias em torno da mulher gerou uma frustração, pela 
sensação de que tudo está sendo feito sem o devido e necessário cuidado 

1 Professora e Coordenadora do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio do Ceará. 
 E-mail: evelinelima.castro@gmail.com.
2 Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Estácio do Ceará. 
 E-mail: ilnars1313@gmail.com.
3 Professora do Centro Universitário Farias Brito. 
 E-mail: marinakataoka@gmail.com.
4 Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Fanor Wyden. 
 E-mail: raquelfbarretto@gmail.com. 
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que cada uma de suas atribuições requer. Assim, é nítida a importância do 
movimento feminista, que retirou a mulher do jugo patriarcal de dominação, 
opressão e repressão, empoderando-a para um estágio de relevante atua-
ção social e profissional.
Palavras-chave: Gênero, Desenvolvimento profissional, Cultura patriarcal, 
Feminismo.
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Introdução

A diferença de gêneros, cada vez mais comentada e refutada em nos-
sos dias, é fruto de uma construção social e histórica que prestigiou a 
superioridade do homem em face do mulher não apenas no aspecto 

biológico, mas principalmente no social.
Esta condição de desigualdade, que tem se perpetuado há anos, tem sido 

superada a partir de movimentos feministas que viabilizaram o empodera-
mento da mulher, evidenciando que a divergência biológica em nada reduz 
a sua capacidade de assumir responsabilidades, ocupar posições de desta-
que e galgar um espaço relevante no mercado de trabalho e na sociedade.

Seguindo esta tendência, a mulher deixou o espaço privado (casa, marido, 
filhos), passou a ocupar o espaço público e começou um processo de trans-
missão de sua ideologia, conquistando outras adeptas, o que evidencia sua 
força e o seu papel relevante dentro da família, no mercado de trabalho e na 
sociedade.

Para a realização da pesquisa foi utilizado o método fenomenológico, 
para possibilitar a compreensão da realidade a partir da experiência. A uti-
lização deste método ocorreu analisando a vivência de mulheres do curso 
de Direito de uma IES de Fortaleza, que foram entrevistadas a respeito dos 
desafios da mulher no contexto social atual.

Com isto, apresenta-se relevante verificar os desafios mais significativos 
que a mulher enfrenta na tarefa de conciliar casa, trabalho e filhos, o impacto 
disto em seu desenvolvimento profissional, os entraves relacionados à edu-
cação dos filhos e a contribuição do movimento feminista para que atinja o 
atual estágio de atuação social e profissional.

Metodologia

A pesquisa ora realizada pretende identificar os desafios mais relevan-
tes encontrados por mulheres que assumem papeis múltiplos num contexto 
familiar, laboral e social. Para alcançar este objetivo, será utilizado o método 
fenomenológico, que busca verificar o significado da experiência, partindo 
do pressuposto de uma construção social da realidade, que pode ser inter-
pretada e compreendida de diversas formas.

A fenomenologia busca compreender o homem e o mundo a partir de 
sua facticidade, colocando em suspenso as afirmações da atitude natural 
para compreendê-las. (MERLEAU-PONTY, 1999)
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O método fenomenológico consiste em uma abordagem descritiva, a 
partir da qual o fenômeno deve falar por si, objetivando compreender o que 
a experiência significa para as pessoas que a vivenciaram, estando aptas a 
descrevê-la de forma compreensiva. (HOLANDA, 2006).

A utilização do método fenomenológico nesta pesquisa auxiliará a obter a 
compreensão da realidade a partir da experiência, com a descrição do fenô-
meno vivenciado, coletando os dados necessários à identificação e análise 
dos desafios da mulher no contexto social atual.

Para tanto, no primeiro semestre de 2019 foi realizada uma pesquisa de 
campo analítica, qualitativa, com abordagem fenomenológica.

Os sujeitos da pesquisa foram professoras do Curso de Direitos de uma 
IES de Fortaleza, que são mães, donas de casa, advogadas, além de profes-
soras e pesquisadoras, com titulação de mestras ou doutoras.

A coleta de dados deu-se através da realização de uma entrevista com-
posta pelos seguintes questionamentos:

• Que desafios são mais significativos na tarefa de conciliar casa, tra-
balho e filhos?

• Que dificuldades você identifica no que toca ao seu desenvolvimento 
profissional?

• Quais as suas maiores dificuldades em relação à educação dos filhos?
• O que significa ser mulher, dona de casa, mãe, advogada, professora 

e pesquisadora?
• Você se considera feminista? O movimento feminista contribuiu em 

algo para que atingíssemos o atual estágio de atuação social e pro-
fissional da mulher?

Os preceitos éticos (autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça 
e equidade) que constam na Resolução n° 466/2012, da CONEP (Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisas) orientaram esta pesquisa.

Os participantes foram consultados previamente sobre o interesse em 
participar e, conforme sua vontade, assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido.

Aos participantes da pesquisa foram salvaguardados os direitos, interes-
ses e sensibilidade, garantido o sigilo dos dados obtidos, protegendo dessa 
forma, sua privacidade.

Não houve nenhum gasto financeiro e também não houve remuneração 
para tal, podendo o participante desistir da pesquisa a qualquer momento e 
ter acesso aos resultados da pesquisa.
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Todos os dados obtidos na pesquisa (anotações, observações) foram 
utilizados somente como forma de trabalho científico e, neste caso, sua 
finalidade será de auxílio à ciência.

Quanto à metodologia, será utilizado o método fenomenológico. A 
pesquisa apresentará abordagem qualitativa e, do ponto de vista de seus 
objetivos, será: a) exploratória, assumindo a forma de pesquisa bibliográfica; 
e b) descritiva, assumindo a forma de levantamento de dados, através das 
entrevistas.

As técnicas da pesquisa serão: a) revisão bibliográfica; e b) pesquisa de 
campo.

As entrevistas serão transcritas, de acordo com as convenções de 
Marcuschi (1991), caracterizadas, basicamente, pelos símbolos a seguir 
indicados:

Indicam Símbolos

Falas simultâneas [ [

Sobreposição de vozes [

Sobreposições localizadas [ ]

Pausas (+) ou (2.5)

Dúvidas e suposições ( )

Truncamentos bruscos /

Ênfase ou acento forte MAIÚSCULA

Alongamento de vogal : :

Comentários do analista (( ))

Silabação -----

Sinais de entonação ” ’,

Repetições Reduplicação de letras ou sílabas

Pausas preenchidas, hesitações ou sinais de atenção Basicamente, reproduções de sons

Indicações de transcrição parcial ou de eliminação . . . ou /. . ./

A fase de transcrição é importante, pois é o momento em que se inicia a 
análise dos dados (GILL, 2002), possibilitando uma observação mais clara 
do fenômeno objeto da pesquisa.

Desenvolvimento

São muitos os conflitos da vida em uma sociedade que opera cobranças 
diversas sobre a mulher, a quem compete congregar variados papeis diaria-
mente, tais como, as atribuições maternas, domésticas, profissionais, não 
podendo olvidar a pesquisa na área acadêmica.
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Socialmente, a diferença entre os sexos existe desde os primórdios, não 
se tratando apenas de uma diversidade de gênero, mas de uma cultura 
machista que se apodera das pessoas, mesmo diante dos avanços já visí-
veis na sociedade atual.

Inobstante o papel social da mulher já tenha sido impactado pelas lutas 
históricas que promoveram decisivas alterações sociais, ainda se percebe, 
arraigado até mesmo em muitas mulheres, uma tendência de absorver 
obrigações que poderiam ser divididas com seus companheiros e demais 
membros da família.

Vislumbrar a mulher como um “super ser”, que é capaz de tomar para 
si tantas atribuições diárias, gera um adoecimento físico e/ou psíquico 
decorrente da sobrecarga de obrigações que lhe são impingidas, em muitas 
situações, sem que lhe seja concedida a valorização devida.

A falta de tempo para cuidar da saúde e das demandas particulares gera 
nefastos efeitos, que, se não contornados, podem causar consequências 
graves e irreversíveis.

A desigualdade profissional entre homens e mulheres vem sendo supe-
rada nos últimos anos, não havendo mais que se falar, em regra, em mulheres 
exercendo funções ou ocupando posições secundárias em relação aos 
homens, quebrando o paradigma de uma construção preconceituosa que 
há anos se perpetuava. Mas ainda há um extenso caminho a trilhar, pois não 
raro ainda há posições de destaque ocupadas, em sua grande maioria, por 
homens, e salários mais vultosos que são deferidos aos homens.

Sobre estas discrepâncias, Adichie (2015, p. 19-21) afirma com maestria:

Homens e mulheres são diferentes. Temos hormônios em quanti-
dades diferentes, órgãos sexuais diferentes e atributos biológicos 
diferentes — as mulheres podem ter filhos, os homens não. Os 
homens têm mais testosterona e em geral são fisicamente 
mais fortes do que as mulheres. Existem mais mulheres do que 
homens no mundo — 52% da população mundial é feminina, mas 
os cargos de poder e prestígio são ocupados pelos homens. A já 
falecida nigeriana Wangari Maathai, ganhadora do prêmio Nobel 
da paz, se expressou muito bem e em poucas palavras, quando 
disse que quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres 
encontramos.
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Na última eleição dos Estados Unidos, ouvimos, com frequên-
cia, falar da lei Lilly Ledbetter, que visa à equiparação salarial das 
mulheres. Se formos além do nome bonito e aliterativo, o signi-
ficado é o seguinte: nos EUA, quando um homem e uma mulher 
têm o mesmo emprego, com as mesmas qualificações, se o 
homem ganha mais é porque ele é homem. Então, de uma forma 
literal, os homens governam o mundo. Isso fazia sentido há mil 
anos. Os seres humanos viviam num mundo onde a força física 
era o atributo mais importante para a sobrevivência; quanto mais 
forte a pessoa, mais chances ela tinha de liderar. E os homens, de 
uma maneira geral, são fisicamente mais fortes. Hoje, vivemos 
num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualifi-
cada para liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais 
inteligente, a mais culta, a mais criativa, a mais inovadora. E não 
existem hormônios para esses atributos. Tanto um homem como 
uma mulher podem ser inteligentes, inovadores, criativos. Nós 
evoluímos. Mas nossas ideias de gênero ainda deixam a desejar.

Calvo (Apud MASSI, 1992), lembra que é imposto à mulher o cuidado 
com o familiar, individual, privado, pessoal e doméstico, não havendo a cor-
respondente valorização e ainda estando dissociado da esfera social. Isto 
significa que se a mulher pretender gozar de uma vida socialmente ativa 
precisará fazer isto em tempo alheio a todo aquele que é despendido para as 
“tarefas diárias indispensáveis”, o que revela a condição de sobrecarga que 
é imposta à mulher.

Contudo, mesmo com todo este arcabouço de dominação de gênero 
contra o qual se tem buscado lutar, ressalta Massi (1192) que cabe à mulher 
também a transmissão da ideologia de sua classe social, papel este que 
exerce sem que sequer perceba (MASSI, 1992).

Deve-se reconhecer que este papel, como mais uma atribuição, desta 
feita implícita, conferida à mulher, é preponderante, mormente no atual 
contexto social em que a mulher, não raro, tem sido vítima de violências e 
preconceitos mais constantes, cabendo-lhe fortalecer o ideário de valoriza-
ção feminina.

A mulher, que antes era somente esposa e mãe, passa a ocupar um 
espaço cada vez maior no mercado de trabalho desde os anos 70 em todos 
os países ocidentais (BARAÑANO Apud SCHIRMER, 1997).
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Esse processo adquiriu dimensão estrutural no mundo contemporâneo 
e contribuiu significativamente para a redefinição do lugar social da mulher, 
gerando inevitável impacto nas relações familiares que tiveram de ser, gra-
dativamente, reorganizadas no que toca à divisão de tarefas domésticas e 
educação dos filhos (SARTI, 1997).

A incorporação da mulher ao mercado de trabalho também gerou con-
sequências importantes para a família, na medida em que sua contribuição 
financeira passa a ser decisiva para o orçamento doméstico, elevando o seu 
poder de barganha no ambiente doméstico e reduzindo a repressão patriar-
cal a que era submetida com base na ideia de dominação decorrente do 
homem ser o provedor da família. (CASTELLS, 2018)

A preponderância do homem, que não colaborava nas atividades domés-
ticas e gozava de privilégios, ficou abalada, pois agora a mulher também 
trabalhava para contribuir com o sustento, portanto, afigurou-se mais difícil 
conjugar afazeres domésticos, criação dos filhos, bem-estar dos esposos e 
trabalho remunerado, tornando-se mais frequentes os questionamentos e 
embates contra este patriarcalismo que não mais se adequava à realidade. 
(CASTELLS, 2018)

Com isto, além de assumir o seu papel dentro do contexto familiar, laboral 
e social, a mulher começa a construção da sua identidade dentro do con-
texto histórico, no mercado de trabalho e na sociedade, desarraigando-se de 
uma posição de opressão e tomando a forma de condutora de ideologias.

O trabalho fora de casa abriu “as portas para o mundo e ampliou suas 
redes sociais e sua experiência, frequentemente marcada pela solidariedade 
entre as mulheres contra as agruras do dia a dia”, então “elas começaram 
a se fazer perguntas e a passar as respostas às suas filhas”, germinando, 
nesse contexto, as sementes das ideias feministas oriundas dos movimen-
tos sociais e culturais que se propagam até hoje. (CASTELLS, 2018)

Para esclarecer de maneira didática e simples em que consiste o femi-
nismo, vale transcrever as palavras de Castells:

Para expressar o conceito do feminismo, conforme entendido 
neste estudo, de uma maneira prática e preliminar, usarei as pala-
vras de Jane Mansbridge, definindo-o como “o compromisso de 
pôr um fim à dominação masculina”. Concordo também com a 
visão de Mansbridge sobre o feminismo como um “movimento 
criado de forma discursiva”. Isso não significa que o feminismo 



1474
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

seja apenas discurso, ou que o debate feminista, conforme 
expresso nas obras de várias mulheres, teóricas e acadêmicas, 
seja a manifestação primordial do feminismo. O que asseguro, 
concordando com Mansbridge e outros autores, é que a essência 
do feminismo, como praticado e relatado, é a (re)definição da iden-
tidade da mulher: ora afirmando haver igualdade entre homens 
e mulheres, desligando do gênero diferenças biológicas e cultu-
rais; ora, contrariamente, afirmando a especificidade essencial 
da mulher, frequentemente declarando, também, a superioridade 
das práticas femininas como fontes de realização humana; ou 
ainda, declarando a necessidade de abandonar o mundo mascu-
lino e recriar a vida, assim como a sexualidade, na comunidade 
feminina. Em todos os casos, seja por meio da igualdade, da 
diferença ou da separação, o que é negado é a identidade da 
mulher conforme definida pelos homens e venerada na família 
patriarcal. Segundo Mansbridge: “Esse movimento criado dis-
cursivamente é a entidade que inspira ativistas do movimento e 
perante a qual se sentem responsáveis... E é uma responsabili-
dade que se manifesta pela identidade... Exige que se considere 
o coletivo como uma identidade meritória, e cada pessoa, indivi-
dualmente, como parte dessa identidade. Identidades feministas 
costumam ser adquiridas, não concedidas... Hoje, as identida-
des feministas são criadas e fortalecidas quando as feministas 
se unem, agem em conjunto e lêem o que outras feministas 
escrevem. Falar e agir dá origem às teorias de rua e as unge de 
significado. A leitura mantém as pessoas ligadas e faz com que 
pensem. As duas experiências, de transformação pessoal e de 
interação, tornam as feministas “interiormente responsáveis” 
ante o movimento feminista.”

Assim, o que se propagou através do movimento feminista, foi a neces-
sidade de união coletiva de mulheres, subjugadas historicamente, para 
insurgir-se contra o patriarcalismo instalado, que as retirava do mercado 
de trabalho e as mantinha numa posição de inferioridade. Com isto, foi-
-se criando a identidade da mulher, já perdida há tempos, e fortalecendo o 
gênero feminino como merecedor de respeito da sociedade.
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Essa construção identitária fica ainda mais clara em 1962, quando o 
Estatuto da Mulher Casada (Lei n° 4.121, de 27 de agosto de 1962) reestrutura 
o papel da mulher na sociedade conjugal, reconhecendo sua emancipação 
no matrimônio, passando a mulher casada, então, à condição de pessoa 
plenamente capaz. Isto representa um avanço legislativo, uma vez que, sob 
a égide do Código Civil de 1916, a mulher, ao casar, perdia sua capacidade 
civil plena, tornando-se relativamente capaz, tal como os índios, pródigos e 
menores.

O Direito deve acompanhar os anseios sociais e culturais, logo, esta 
modificação legislativa representa um progresso, inobstante a insistência 
da sociedade em manter suas raízes vinculadas a uma cultura machista, 
cujas condutas visam a subjugar a figura feminina e torná-la vítima e pro-
duto desse modelo patriarcal.

O feminismo é um “esforço histórico, individual ou coletivo, formal ou 
informal, no sentido de redefinir o gênero feminino em oposição direta ao 
patriarcalismo” (CASTELLS, 2018, p. 298).

Este movimento, criticado por tantos que desconhecem sua essência e 
objetivos, é uma válvula motora contra a situação de repressão e opres-
são imposta a mulheres que hoje já não mais se conformam a este modelo 
rígido, arcaico, que subtrai o empoderamento que lhes é ínsito e tem sido 
fortalecido a cada dia.

Assim, é tarefa inadiável avaliar os desafios enfrentados por essas mulhe-
res que conciliam tantas atribuições na vida pública e privada, verificando o 
impacto disto em suas vidas.

Resultados e Discussão

As mulheres entrevistas apresentaram respostas semelhantes no que 
toca aos desafios mais significativos na tarefa de conciliar casa, trabalho e 
filhos, colocando o tempo como fator de dificuldade preponderante.

As afirmações que mais chamaram atenção foram as seguintes:

Entrevistada 1 – Tempo! Em um mundo onde impera o novo 
paradigma econômico da tecnologia da informação, o mundo 
ficou mais acelerado, entretanto o nosso corpo não acompa-
nha o ritmo dessas informações, assim sobra manchetes e falta 
aprofundamento.
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Entrevistada 3 – O maior desafio é o tempo, pois é muito curto 
para executar todas tarefas bem feitas. Todo dia sinto que falhei 
em uma ou mais e acaba gerando frustração.
Entrevistada 5 – Acredito que um dos piores desafios pra mulher 
que tenta conciliar tudo isso é ter que lidar com o aleatório e com 
o fato do mundo não entender muito bem quando as demandas 
dos filhos acontecem. Um exemplo corriqueiro é você ter sempre 
o dia planejado e de repente um filho ficar doente. Muitas vezes 
as pessoas não entendem que nessas horas a presença da mãe é 
importante. Também não entendem muito se é o pai que tem que 
faltar. Já perguntaram por meu marido quando ele precisou levar 
nossas filhas no médico se as crianças não tinham mãe. Enfim, 
o machismo é ruim pra todo mundo que tenta criar os filhos de 
maneira cooperativa.

Pelos trechos das respostas que foram transcritos, é nítida a frustação 
das mulheres com o fato de não poderem dispensar a si a devida atenção, 
de não terem a compreensão do mundo exterior acerca de sua condição de 
ajudadora no lar, além de agregar todas as demais atribuições.

Em um espaço de tempo médio ou longo isto poderá causar adoeci-
mento físico e até mesmo psíquico, esgotamento emocional e uma série de 
dificuldades que impedirão o desenvolvimento regular das suas atividades 
diárias. Neste momento, não haverá alternativa,

senão olhar para si, cuidar de si e tratar das causas que motivaram o 
surgimento de consequências tão danosas à sua saúde.

Em relação ao desenvolvimento profissional, mais uma vez o tempo foi 
citado por todas as mulheres entrevistadas, pois é impeditivo para que se 
qualifiquem mais, estudem e se dediquem com maior aprofundamento às 
suas atividades profissionais. Importante transcrever a fala de algumas 
delas:

Entrevistada 1 – Tempo! Uma mulher que com o tempo agre-
gou tarefas se divide em ser mãe, mulher, profissional e ter saúde 
mental. Difícil, uma delas vai ter que perder.
Entrevistada 2 – As maiores dificuldades estão relacionadas a 
tempo e a deslocamento. Embora eu não aprecie as modalida-
des EAD, me vejo sem saída e acabo sacrificando o tempo de 
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descanso e para outras atividades pessoais para estudar e me 
atualizar.
Entrevistada 4 – Como não me coloco em primeiro lugar, ter-
mino deixando pra depois esse desenvolvimento. E pra fazer algo 
nesse sentido durmo menos e deixo o lazer.

No que toca à dificuldade de cuidar mais dedicadamente da educação 
dos filhos, as mulheres mencionaram que se sentem frustradas por não 
poderem estar presentes em situações corriqueiras, como uma simples 
refeição, brincar no parquinho do prédio ou até mesmo administrar os con-
teúdos que estão sendo visualizados na internet.

A Entrevistada 5 ressaltou que “a escola exige uma presença dos pais 
que só é possível para os que não trabalham. Os casais que ambos tra-
balham costumam ser negligenciados quando dos acertos das atividades 
escolares”, indignando-se por já ter perdido diversas reuniões das crianças 
na escola, pois foram marcadas para 15h, horário em que, nem ela nem o 
esposo podiam estar presentes.

E em todo este entorno de dificuldades, o que significa ser mulher, dona 
de casa, mãe, advogada, professora e pesquisadora?

As respostas são dignas de transcrição:

Entrevistada 2 – Para mim significa o sentido da minha própria 
vida. O trabalho é algo que me traz centralidade, embora eu me 
magoe e me frustre muito com algumas situações dele decor-
rentes, ao ponto de realmente somatizar. Amo ser advogado, mas 
sinto dificuldades para cobrar; adoro ser professora, mas é difícil 
atuar numa realidade que tem a superficialidade como o inte-
resse central.
Entrevistada 3 – Significa ter um número excessivo de atribui-
ções externas e na maioria das vezes esquecer que existo como 
mulher e humana, que posso falhar sem me achar a mais incom-
petente das criaturas.
Entrevistada 4 – Significa ter uma exigência constante da família, 
trabalho e da sociedade. Nós cobram ser super mulher e muitas 
vezes quero atender a essa cobrança, mas me sinto sobrecarre-
gada muitas vezes.
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Entrevistada 5 – Fazer malabarismo e equilibrar um monte de 
prato ao mesmo tempo. O importante é manter o movimento 
porque se parar cai tudo É cansativo demais, mas para uma 
pessoa que adora todas essas atividades como eu, eu não con-
seguiria fazer a escolha por uma delas. Aprendi que é melhor feito 
do que bem feito, mas gostaria de ter mais tempo pra me dedicar 
mais a certas coisas. Dependendo do momento em que estou 
vivendo, algumas coisas ficam mais negligenciadas que outras. 
Em outros momentos eu volto a dar atenção e no final as coisas 
vão dando certo.

Com o passar do tempo a mulher estudou, adquiriu qualificação, conquis-
tou o mercado de trabalho, passou a ajudar o marido no sustento familiar e 
manteve todas as atribuições que, segundo o modelo patriarcal, eram ine-
rentes à figura feminina.

Todavia, conforme constatado nas entrevistas cujos trechos seguiram 
transcritos alhures, esta reunião de tarefas diárias em torno da mulher gerou 
uma frustração, pela sensação de que tudo está sendo feito às pressas, de 
qualquer jeito, sem o devido e necessário cuidado que cada uma de suas 
atribuições requer.

Com todas estas inquietações, é importante investigar a contribuição 
do movimento feminista para que a mulher ocupasse os espaços que hoje 
ocupa. Para tanto, questionou-se: Você se considera feminista? O movi-
mento feminista contribuiu em algo para que atingíssemos o atual estágio 
de atuação social e profissional da mulher?

Dada a relevância do questionamento, é importante transcrever o posi-
cionamento das cinco entrevistadas:

Entrevistada 1 – Ser feminista é saber que posso ser o que eu 
quero ser, que hoje enfrento consequência drásticas por isso, 
mas construo um futuro onde para as próximas não seja.
Entrevistada 2 – Me considero feminista e vejo no movimento 
feminista uma luta importante pra o reconhecimento do nosso 
papel transformador para a sociedade. Ser feminista e ser 
feminina pertencem a dimensões diferentes, mas complemen-
tares. Na medida do que me é possível, luto para construir um 
espaço mais digno e de valor para nossa atuação, bem como 
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das gerações futuras, do que é ser mulher, profissional, cidadã 
e gente!
Entrevistada 3 – Sim, me considero feminista e gostaria que o 
movimento fosse mais abrangente, pois muitas mulheres ainda 
não conhecem a importância que determinadas mulheres tive-
ram e continuam tendo para que todas tenhamos nossos direitos 
reconhecidos.
Entrevistada 4 – Sim. Foi “permitido” à mulher ingressar no 
mercado de trabalho; mas nunca foi permitido deixar os outros 
papéis: mãe, dona de casa, esposa. Portanto temos de atuar em 
várias vertentes pra poder receber um status de mulher moderna. 
O movimento feminista ainda tem contribuido prs não cender-
mos um personagem de “mulher maravilha”, não obstante ainda 
cabe avanços.
Entrevistada 5 – Me considero muito feminista. Acredito que tudo 
que eu posso fazer hoje é resultado do que as mulheres em outros 
tempos lutaram para que pudéssemos ter. Também acho que 
nossa geração ainda tem muito o que alcançar. Acho que no meu 
trabalho, uma das coisas mais significativas que eu faço é empo-
derar as mulheres e estudantes para que ela possam viver suas 
vidas sem depender de homem nenhum. Eu acredito que casais 
que não dependem financeiramente um do outro são muito mais 
felizes. Acredito que essa mudança de cultura é necessária para 
que o mundo possa virar um canto bom para as mulheres.

Assim, é nítida a importância do movimento feminista, que retirou a 
mulher do jugo patriarcal de dominação, opressão e repressão, empoderan-
do-a para um estágio de relevante atuação social e profissional.

Considerações Finais

O estudo apresentou evidências de que a participação das mulheres no 
mercado de trabalho e na sociedade é cada vez maior, nao sendo mais sub-
jugada a uma cultura patriarcal que a colocava em uma posição secundária 
em relação ao homem, numa clara discriminação de gênero que nao apre-
sentava justificativa fática ou científica plausível.
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A mulher continua com as tarefas que antes lhe eram inerentes e que 
lhe foram atribuídas implicitamente pela cultura de tempos antigos, mas 
hoje atua como provedora da família, juntamente com o home, o que motiva 
a divisão de tarefas domésticas, a unidade na educação dos filhos e par-
ticipação de ambos, em patamar de igualdade, nas demandas familiares, 
profissionais e sociais.

Inobstante a frustração decorrente da falta de tempo para congregar tan-
tas atividades e ainda se manter atualizada, reciclar-se profissionalmente, 
cuidar da saúde, beleza, etc., é npitida a contribuição do feminismo para que 
chegar a nível de empoderamento que hoje a mulher possui, o que foi fruto 
de lutas e construções histórica e socialmente organizadas.
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EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: PREMISSA DE  
LUTA DO MOVIMENTO NEGRO

Valcilene Nunes de Melo1 | Eliane Anselmo da Silva2

Resumo: O presente trabalho trata de uma pesquisa de natureza bibliográ-
fica que tem por objetivo apresentar um estado do conhecimento acerca 
das produções acadêmicas que dizem respeito à temática “Educação 
Antirracista” no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Foram apre-
sentados e analisados 15 trabalhos, sendo 7 (sete) dissertações e 8 (oito) 
teses. Para a fundamentação das análises buscamos respaldo em autores 
como: Gomes (2017), Santos (2005), Nunes (2010), Santana (2010), den-
tre outros. As leituras desses teóricos favoreceram de uma forma ampla 
um entendimento sobre as questões de racismo, preconceito e discrimina-
ção racial, reveladas na sociedade brasileira, assim como, nos fazem refletir 
acerca da necessidade e urgência de uma educação antirracista, objeto de 
estudo desse trabalho.
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Introdução

Uma das propostas de ensino da educação antirracista fundamentada 
pela Lei 10.639/03 é criar estratégias e fornecer subsídios para que os 
alunos conheçam a história dos povos que formaram a nação brasi-

leira. Sobretudo uma história sem recortes, e sem reduções. A história dos 
africanos e afro-brasileiros insere-se nesse contexto de formação.

Essa abordagem histórica permite uma conexão com a situação do 
negro antes da diáspora africana com a situação atual no Brasil. Também 
será possível perceber a presença marcante do negro na cultura brasileira. 
Conhecer a real história dos africanos interessa a todos os alunos, não espe-
cificamente ao negro, “Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da 
qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os segmentos étni-
cos [...]” (MUNANGA, 2008, p.12).

Esse processo de reconhecimento, definição e valorização das diver-
sidades que caracterizam a identidade do povo brasileiro promove uma 
educação antirracista objeto de estudo desse trabalho de pesquisa, que é 
fruto da pesquisa bibliográfica “Estado do

Conhecimento” desenvolvido no Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES, cujo objetivo principal foi conhecer as produções acadêmicas exis-
tentes sobre a “Educação Antirracista”.

O trabalho está organizado em três partes. A primeira apresenta um 
breve panorama histórico acerca da educação antirracista, a segunda traz a 
caracterização e os caminhos percorridos pela pesquisa, e a última refere-se 
às apresentações e análises das 15 produções selecionadas (7 dissertações 
e 8 teses).

Educação Antirracista: breve panorama histórico

Lutar sempre foi um imperativo de vida de grande parte dos negros, que 
foram obrigados e subjugados a uma condição desumana de servidão no 
Brasil. Durante o período em que esteve escravizada a população negra cul-
tivou o desejo de livremente exercerem de forma plena a sua cidadania, e 
para isso lutaram fortemente, por meio das fugas para os quilombos, dos 
enfrentamentos nas senzalas, e etc. (GOMES, 2017).

Com a abolição da escravatura (1888) e a proclamação da República 
(1889) o Brasil passou por grandes mudanças na conjuntura nacional e 
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internacional, com a chegada das primeiras indústrias e a queda da monar-
quia, situações que ocorreram na passagem do século XIX para o XX. No 
entanto, para a população negra quase nada mudou (GOMES, 2017). Isto 
porque apesar da liberdade conquistada o negro não teve reconhecida a sua 
cidadania. Foi lhe negado o direito a educação, a moradia, ao emprego etc. 
Não houve nenhum projeto de socialização e inclusão do negro na socie-
dade. Estava liberto, porém abandonado em situação de miséria, permanecia 
discriminado e oprimido.

Mediante esse cenário os negros perceberam que a educação seria um 
meio pelo qual a mudança de vida de fato ocorreria. A educação passa a ser 
a principal reivindicação dos negros à sociedade brasileira após abolição da 
escravatura. Essa luta ocorreu de várias maneiras: com a formação de asso-
ciações, teatro, imprensa, dentre outros. A imprensa negra emerge com esse 
viés de luta e conscientização. De acordo com Gomes, “Esses jornais tinham 
um papel educativo, informavam e politizavam a população negra sobre os 
seus próprios destinos rumo à construção de sua integração na sociedade 
da época” (2017, p.8.). Dentre estes tínhamos: O Xauter (1916), O Alfinete 
(1918-1921), O Kosmos (1924-1925), e etc.

A participação da imprensa negra foi de grande importância no que diz 
respeito à relevância atribuída à educação em prol da população negra. Outra 
estratégia de luta importante foi desenvolvida pela Frente Negra Brasileira, 
que surgiu em 1931, na cidade de São Paulo. Tratava-se de uma entidade 
que era,

Composta por vários departamentos, promovia a educação e o 
entretenimento de seus membros, além de criar escolas e cursos 
de alfabetização de crianças, jovens e adultos. Visava, também, 
a integração dos negros na vida social, política e cultural, denun-
ciava as formas de discriminação racial existentes na sociedade 
brasileira daquele período (GOMES, 2017, p.8).

A luta não deu trégua, e na contemporaneidade as reivindicações da 
população negra têm sido impetradas pelo movimento negro, que dentre 
outras metas, agora luta por uma educação que visa educar na diversidade, 
combatendo qualquer tipo de preconceito, discriminação e racismo, pois 
“Uma educação anti-racista não só proporciona o bem estar do ser humano 
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em geral, como também promove a construção saudável da cidadania e da 
democracia brasileira” (CAVALLEIRO, 2005, p. 14).

Com a implementação da Lei nº 10.639, de 09 de Janeiro de 2003, 
caminhos foram abertos para uma educação antirracista. Pois a Lei torna 
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira. Mas o que está 
escrito na lei, se distancia bastante do que se ver na prática da maioria das 
escolas, universidades e institutos federais. Santos alerta que:

[...] é preciso uma pressão constante dos movimentos sociais 
negros e dos intelectuais engajados na luta anti-racismo junto 
ao Estado Brasileiro para que esta Lei não se transforme em letra 
morta do nosso sistema jurídico. Ou seja, é preciso mais do que 
nunca pressão sobre os governos municipais, estaduais e federal 
para que esta Lei seja executável (2005, p. 35).

Os caminhos abertos pela Lei 10.639/03 precisam ser trilhados pelos 
agentes responsáveis direta e indiretamente pela educação no Brasil. É 
necessário conhecer a história da formação para não corrermos o risco de 
renegar ou desprezar figuras e fatos marcantes da história e cultura do povo 
brasileiro.

Caracterização e caminhos percorridos da pesquisa

A pesquisa que aqui apresentamos trata de um mapeamento acerca das 
produções acadêmicas realizadas em uma determinada área do conheci-
mento, podendo ser denominada segundo Romanowski e Ens (2006) como 
“estado do conhecimento”, por restringir o estudo em apenas um setor de 
publicação, no caso dessa pesquisa restringimos ao banco de dados de 
teses e dissertações da CAPES. Quando a pesquisa é realizada em dife-
rentes setores de publicação, as autoras denominam de “estado da arte”. 
Estas pesquisas “[...] favorecem compreender como se dá a produção do 
conhecimento em uma determinada área do conhecimento em teses de 
doutorado, dissertações de mestrado, artigos de periódicos e publicações” 
(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39).

Com base nessas definições realizamos um levantamento das produ-
ções acadêmicas no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, a cerca 
da temática “Educação Antirracista”, dada a relevância dessa atividade que 
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conforme Ferreira (2002) orienta e aproxima o pesquisador sobre o tema 
que deseja investigar de uma forma mais ampla, fazendo-o perceber em 
quais aspectos está sendo mais abordado, ou os que estão ausentes, ou 
seja, é um ato de analisar o conhecimento já produzido.

A pesquisa no banco de dados da CAPES foi realizada entre os meses de 
maio e Junho. Inicialmente foi pensado em um recorte temporal que cor-
respondia aos dez primeiros anos da promulgação da Lei nº 10.639/03, que 
seria de 2003 a 2013. Essa lei estabelece a obrigatoriedade do ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileira. Esse recorte inicial, porém, foi descartado 
ao descobrir que o banco de dados de teses e dissertações da CAPES não 
disponibiliza para downloads os trabalhos anteriores à plataforma Sucupira, 
estando assim disponíveis os trabalhos a partir de 2013. Mediante essa 
impossibilidade, resolvemos realizar a pesquisa com os trabalhos que esta-
vam disponíveis na plataforma, configurando-se o período de 2013 a 2019.

Iniciamos a pesquisa no Catálogo de Teses e Dissertações buscando no 
painel de informações os trabalhos a partir do descritor “educação antir-
racista”, com o uso de aspas, no que resultou em 90 trabalhos, sendo 74 
dissertações e 16 teses. Nessa primeira tentativa de busca não foi utili-
zado nenhum tipo de filtragem, isso fez com que o resultado apresentasse 
trabalhos de várias áreas do conhecimento, sendo que muitos deles não 
mantinham nenhuma relação com o objeto da nossa pesquisa, no que deci-
dimos por fazer uma nova seleção de busca.

No segundo momento as buscas foram realizadas utilizando os meca-
nismos para refinar. Especificamos a grande área do conhecimento em 
“Ciências Humanas” e “Ciências Sociais Aplicadas”, e para área do conheci-
mento “Educação”, resultando assim em 50 trabalhos. A partir desse último 
resultado decidimos fazer a seleção dos trabalhos que iríamos analisar. 
Para tal procedimento resolvemos estabelecer dois critérios: trabalhos que 
tivessem o conteúdo disponível na íntegra e os que estivessem relacionados 
à temática da pesquisa.

Dos 50 trabalhos identificamos que 11 tinham apenas o resumo disponí-
vel. Também foram encontrados 03 trabalhos que não tinham nenhum tipo 
de registro, pois se tratava de trabalhos anteriores a plataforma Sucupira. 
Ficando assim 36. Desse total fizemos as leituras dos resumos, introdu-
ção e conclusão. Buscando selecionar aqueles trabalhos que estavam bem 
alinhados com a temática “Educação Antirracista”. Após essa criteriosa 
seleção resultou, portanto a análise de 15 trabalhos, sendo 7 (sete) disserta-
ções de mestrado e 8 (oito) teses de doutorado.
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Apresentação e Análise das Produções Acadêmicas

As produções acadêmicas que aqui são apresentadas e analisadas são 
de grande valor e importância, pois a educação antirracista é abordada 
sobre vários aspectos. No quadro abaixo podem ser vistas as produções 
que foram selecionadas.

QUADRO 1 – Produções Acadêmicas sobre Educação Antirracista

Título Autor Instituição Ano

Contornos pedagógicas de uma educação antirracista. SILVA, P.S. Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. 2013.

Intelectuais negros, memória e diálogos para uma 
educação antirracista: uma leitura de Abdias do 
Nascimento e Edison Carneiro.

MACEDO, M.L. Universidade do 
Estado da Bahia. 2013.

Educação antirracista e formação de professores: 
caminhos percorridos pelo curso de pedagogia do Instituto 
Multidisciplinar/UFRRJ.

FERREIRA, V. M. Universidade Federal 
Fluminense. 2013.

Desafios para a abordagem étnicorracial no ambiente 
escolar. SANTOS, M. L. 

Pontifícia 
Universidade Católica 

de Goiás. 
2013.

Motivação e educação para as relações étnicoraciais: 
paradigmas e desafios em uma escola de Cuiabá - MT.  ARRUDA, R.F. Universidade Federal 

de Mato Grosso. 2014.

Criança e negra: o direito á afirmação da identidade negra 
na educação infantil.  SILVA, T.R.  Universidade Federal 

da Paraíba. 2015.

Cultura(s) Africanas(s) em Livros Didáticos de História: 
entre o discurso verbal e iconográfico. SOUZA, S.M.  Universidade do 

Estado de Minas. 2015.

Relações Étnico-Raciais e Educação Infantil: dizeres de 
crianças sobre cultura e história africana e afro-brasileira 
na escola.

ROCHA, N.M.F.D. Universidade Federal 
do Ceará. 2015.

Memória dos Professores Negros e Negras da UNILAB: 
tecendo saberes e práxis antirracistas. SILVA, M.L. Universidade Nove de 

Julho. 2016.

 O olhar de Professoras Militantes Negras Sobre a Educação 
Antirracista e a Implementação da Lei 10.639/03. OLIVEIRA, Z. G.P.

 Universidade Federal 
do Estado do Rio de 

Janeiro.
2017.

Formação de Professores e Práticas Educacionais Para a 
Diversidade: o PIBID nas experiências de implementação 
da Lei 10.639/03.

TAVARES, A.G.
Pontifícia 

Universidade Católica 
de Minas Gerais.

2017.

Do quilombo Sitio Veiga à Universidade: uma experiência 
extensionista antirracista no sertão central cearense. SILVA, C. S. Universidade Federal 

do Ceará. 2018.

Extensão e Diversidade Étnico-Racial no IFSP: caminhos 
para construção de uma educação antirracista. SILVA, C. F. J. Universidade Estadual 

de Campinas. 2018.

A cultura de luta antirracista e as potencialidades do 
contato entre docentes de história e o movimento negro 
para a implementação da lei 10.639/03.

 LIMA, T .C. S.  Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 2018.

Diferenças e Indiferenças: reflexões sobre as questões 
raciais na escola por uma educação antirracista. COSTA, C. L. Universidade Rural do 

Rio de Janeiro. 2018.
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Ao analisarmos os dados percebemos que 9 (nove) trabalhos tiveram 
parte de suas pesquisas desenvolvidas nos espaços de instituições de ensino 
em diferente níveis e modalidades. Diante desse fato decidimos por enfati-
zar essas características dividindo às análises em dois blocos. O primeiro 
sendo categorizados os trabalhos por nível e modalidade de ensino, sendo 
estas: educação infantil, ensino fundamental, ensino superior e educação 
básica, profissional e superior (Institutos Federais). No segundo bloco foram 
analisados os trabalhos pelas seguintes categorias: memórias; comunidade 
quilombola; livros didáticos e militantes de movimentos negros.

Primeiro bloco:

As autoras Rocha (2015) e Silva (2015) desenvolveram suas pesquisas 
com foco na educação infantil. Ambos os trabalhos analisaram as práticas 
educativas desenvolvidas no ambiente escolar que favoreciam a construção 
positiva da identidade da criança negra. Rocha (2015) buscou compreender 
como as crianças estabelecem de forma significativa os saberes

sobre a história da África e cultura afro-brasileira inseridas em práti-
cas pedagógicas, e percebeu que as crianças identificam positivamente 
aspectos da cultura européia e indígena, em detrimento da cultura negra. A 
pesquisa de Silva (2015) é fundamentada no princípio que a criança é um ser 
de natureza singular e de direitos ativos, que deve ser visto e respeitado em 
suas peculiaridades, e dessa forma favorecer a criança negra a construção 
positiva de sua identidade racial. Os resultados da sua pesquisa apontam 
que a unidade infantil onde ela realizou a pesquisa desenvolve uma proposta 
de ensino voltada para uma perspectiva dos direitos humanos, e distancia-
-se bastante de uma perspectiva de ensino antirracista.

Compreendemos que, quando as autoras enfatizam a necessidade de 
um olhar especial por parte do educador, nessa fase inicial da vida estu-
dantil, é porque durante esse período a criança inicia de forma marcante 
as representações do mundo. Segundo Santana “[...] é importante que as 
instituições de Educação Infantil reconheçam o seu papel e função social de 
atender as necessidades das crianças constituindo-se em espaço de socia-
lização, de convivência entre iguais e diferentes [...].” (2010, p.35).

Relacionados ao ensino fundamental em escolas públicas nós identifica-
mos dois trabalhos: Arruda (2014) que em seus estudos teve como objetivo 
analisar o que motivava os docentes em promover ações em prol de uma 
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educação antirracista, com discussões em torno da implementação da Lei 
10.639/03, e constatou que a motivação era decorrente na aplicação dos 
projetos desenvolvidos na escola, pois esta escola conseguia aplicar muitas 
das políticas voltadas à questão racial. O segundo trabalho é o de Costa 
(2018) que é desenvolvido no campo da linguagem, onde ela busca com-
preender os enunciados verbais e não verbais no ambiente escolar, pois 
estes se configuram no modo como o racismo se manifesta nas relações 
sociais entre os indivíduos de um determinado lugar, com base na perspec-
tiva dialógica de Bakhtin.

Os resultados da pesquisa de Costa (2018) apresentam incidências de 
racismo no cotidiano escolar. Assim como essa pesquisa, outros estudos 
revelam essa triste realidade. É o caso da pesquisa de Cavalleiro em escolas 
de São Paulo, onde a autora conclui “[...] que o racismo é ingrediente básico 
das dinâmicas e relações interpessoais entre os profissionais da educação 
e as crianças [...]” (2005, p.82).

No ensino superior se enquadram três trabalhos. Tavares (2017) que 
se propõe a investigar a formação de professores na esfera do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sobre as propostas 
de trabalho desse programa que são voltadas para a educação antirracista 
em três instituições de ensino de educação superior. PUC Minas, estadual 
de Minas-UEMG e federal de Ouro Preto-UFOP, onde os resultados da pes-
quisa apontam uma visão positiva por parte dos entrevistados em relação 
aos subprojetos do PIBID. Seguindo o mesmo enfoque da formação de pro-
fessores, Ferreira (2013) apresenta uma pesquisa que analisa a questão 
étnico-racial no currículo do curso de Pedagogia da federal rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ, no que se refere á inclusão de disciplinas que trabalhem 
a temática, e constatou a existência de uma disciplina obrigatória, e várias 
optativas que não estavam disponibilizadas para os alunos devido à carga 
horária dos professores já estarem preenchidas.

A terceira pesquisa nesse contexto é a de Silva (2016) que analisa a his-
tória do professor (a) negro (a) no ensino superior, promovendo discussões 
relativas à invisibilidade dos mesmos no quadro das universidades públicas 
brasileiras. A autora recorre às memórias de 6 (seis) professores negros bra-
sileiros e africanos que atuavam na Universidade da Integração Internacional 
da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), na perspectiva de compreender 
se a presença ínfima dos professores (as) negros (as)está relacionada ao 
racismo.As memórias dos professores negros projetaram processos de 
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exclusão decorrentes de práticas racistas. Quanto à atuação da UNILAB, ela 
permanece comprometida com as demandas afro-brasileiras.

Na modalidade básica, profissional e superior, dos Institutos Federais, 
nós temos o trabalho de Santos (2013) que procura identificar os desafios 
e iniciativas para a implementação da Lei 10.639/03 no IF Goiano, diante 
de uma estatística de 62% de alunos (as) negros (as) ou descendentes que 
constituíam o perfil dos alunos na época, comprovados pela pesquisadora, 
que também constatou que 72% dos professores demonstraram desco-
nhecimento acerca da questão etnorracial, e o silenciamento por parte do 
instituto em discutir essas questões em meio a provocações e piadas racis-
tas por parte de alguns alunos, observadas pela pesquisadora. O segundo 
trabalho é o de Silva (2018) que analisou a produção do conhecimento na 
promoção da diversidade étnico-racial nos programas de extensão do IF de 
São Paulo-IFSP, junto aos servidores da pró-reitoria de extensão e as coor-
denadoras de 28 campi do Instituto. Onde foi possível perceber os entraves 
institucionais que impediam o efetivo desenvolvimento das ações e com-
partilhamento do conhecimento referente à história da África e Cultura 
afro-brasileira.

Segundo bloco:

Este bloco de análises como já havíamos justificado anteriormente, 
apresenta as análises que foram categorizadas pelos seguintes termos: 
memórias; comunidades quilombolas; livros didáticos e militantes de movi-
mentos negros.

Os estudos de Silva (2013) e Silva (2018) nos apresentam uma nova 
forma de pensar a educação antirracista. Esses autores estabelece-
ram conexões com as Comunidades Remanescentes de Quilombos, na 
perspectiva de conhecer a cultura desses povos que se manteve organi-
zado, preservando os seus costumes e crenças. Silva (2013) desenvolveu 
a sua pesquisa na Comunidade Remanescente de Quilombos de Casca 
(Mostarda-RS), e refletiu sobre os projetos políticos educacionais direcio-
nados de forma singular a essas comunidades e perceber que esses novos 
saberes podem trazer contribuições para as diversas instituições públicas 
de ensino no âmbito da educação antirracista. A pesquisa de Silva (2018) 
analisou as ações extensionistas de integração do Núcleo Multidisciplinar 
em Ensinamentos Quilombola (Numeq), com a comunidade quilombola Sitio 
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Veiga (Quixadá-CE). A pesquisadora identificou que as ações do Numeq 
foram bastante exitosas, pois possibilitou reflexões e vivências por parte de 
professores e alunos acerca de histórias de opressão, mas especificamente 
o racismo.

Analisamos que essas experiências trazem grandes contribuições para 
o ensino da história e cultura afro-brasileira. De acordo com Nunes, “Os qui-
lombos nos remetem á vários tempos e espaços históricos: em primeiro 
lugar; à África do século XVII” (2010, p.143).

Macedo (2013) nos apresenta em sua tese um estudo do conjunto da obra 
dos intelectuais negros Abdias Nascimento e Edison Carneiro. A autora faz 
uma análise profunda em torno das memórias desses autores, com o pro-
pósito de criar relações que proporcione um “quadro interpretativo” acerca 
das experiências e vivências das populações negras no Brasil, de forma 
que venha favorecer a configuração ou reconfiguração destas populações. 
A autora interpretou e conseguiu visualizar uma trajetória de isolamento e 
discriminação, na vida e obra desses intelectuais. Estando eles sempre a 
margem da inexistência.

Lima (2018) e Oliveira (2017) apresentam em seus trabalhos uma inves-
tigação em relação às possíveis potencialidades que possam existir nas 
práticas pedagógicas de professores (as) negros (as) que atuam em movi-
mentos negros. O trabalho de Lima (2018) buscou uma relação de influência 
entre docentes de História de educação básica militantes do movimento 
negro e sua prática de educação antirracista. A autora concluiu que esses 
docentes de fato apresentaram práticas com potencial para reeducar e gerar 
mudanças culturais. Oliveira (2017) ao realizar entrevistas com três pro-
fessoras negras percebeu que a prática antirracista faz parte do cotidiano 
dessas educadoras, e que o posicionamento delas independe de legislação, 
mas se constitui em uma atitude de luta individual.

Souza (2015) aborda em seu trabalho o livro didático, em que desenvolve 
uma análise de texto e imagens sobre a cultura africana em livros didáticos 
de história do ensino médio.

Esse levantamento permitiu que o autor percebesse um aumento no 
número de capítulos referentes á história e cultura africana e uma melhora 
significativa no que diz respeito á qualidade das imagens. Sobretudo ainda 
prevalece às representações eurocêntricas, bem como, o não reconheci-
mento da civilização egípcia como sendo civilização africana.
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Todos os trabalhos aqui analisados desenvolveram pesquisas qualitati-
vas. Na dimensão teórico metodológica 5 (cinco) autores se destacam entre 
os mais referenciados, são eles: Munanga (2009), Cavalleiro (2003), e Gomes 
(2011). Munanga (2009) discute o contexto histórico do racismo e as teorias 
racistas; Gomes (2011) a diversidade cultural e movimento negro e Cavalleiro 
(2003) investiga as manifestações de racismo no ambiente escolar.

Considerações Finais

Diante da contextualização das produções analisadas foi possível per-
ceber que várias ações têm sido desenvolvidas em prol de uma educação 
antirracista nas instituições de ensino brasileiras. Podemos evidenciar a 
integração de disciplinas que abordam a temática relações raciais na grade 
curricular de alguns cursos em universidades, bem como, produções exi-
tosas de projetos em programas de extensão e o compromisso e interesse 
de educadores da educação básica de ensino que buscam formação conti-
nuada na área de educação para as relações étnico raciais.

Situações contrárias a essas descritas também foram apresentadas 
pelos pesquisadores, podendo ser caracterizadas como o desinteresse de 
professores em desenvolver práticas pedagógicas que promovem uma edu-
cação antirracista. O silêncio da escola diante de situações de racismo no 
ambiente escolar, a invisibilidade de intelectuais negros e professores negros 
nas universidades e as insistentes representações da cultura européia evi-
denciada nos livros didáticos que inferioriza, oprime e apaga a participação 
do negro na história e cultura do Brasil.

Reconhecemos e afirmamos que apesar da escola ser vista por muitos 
estudiosos da educação como um aparelho reprodutor da sociedade, que 
inclusive reproduz o racismo, ela se constitui num espaço privilegiado para 
discutir as demandas acerca do racismo, preconceito e discriminação racial. 
A partir do engajamento e compromisso de todos os agentes escolares em 
participar ativamente desse debate com a finalidade de combater essas 
práticas e em contrapartida desenvolver estratégias que favoreçam uma 
educação antirracista.
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Resumo: Este trabalho discute as concepções de corporeidade e omnila-
teralidade no contexto do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. 
Abordamos o restabelecimento do sentido de unidade que está nas bases 
do ensino integrado, reconhecendo o desvio e a cisão provocados pelas 
dicotomias e dualismos que na origem perpassam não somente o ensino no 
Brasil, mas a própria visão de mundo das sociedades. Nesse percurso teóri-
co-metodológico, busca-se relacionar a categoria corpo-sujeito à formação 
omnilateral, problematizando o lugar do corpo no processo de aprendiza-
gem a partir das contribuições da Educação Física. Consideramos, após 
esta reflexão, que a práxis social se realiza plenamente ao assumir a cor-
poreidade como experiência relacional ao horizonte de omnilateralidade da 
formação humana.
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Introdução

As discussões que envolvem o corpo vêm sendo contempladas em 
diversas abordagens epistemológicas, e, nos impulsiona a situar o 
objeto de estudo, a corporeidade, numa concepção cognitiva gradual 

e consistente. Assumimos o fenômeno unidade corporal que se expressa 
como construção contínua de si e do mundo sob múltiplas possibilidades. 
Assim,reforçamos a importância da corporeidade e a sua centralidade nos 
processos formativos, especialmente na educação profissional, nos con-
duzindo a reconstruir as expressões de unidade inerentes a autonomia do 
aprender e como a relação educação e trabalho, inscrita no horizonte da 
omnilateralidade, é perpassada pela corporeidade.

Valeremo-nos de categorias como corpo-sujeito e corpo-próprio, con-
forme a fenomenologia de Merleau-Ponty (2018), bem como do conceito 
de omnilateralidade em bases marxianas, a partir de Manacorda (2007) e 
de outros autores, concluindo a reflexão com as contribuições da Educação 
Física sob uma perspectiva crítico-pedagógica no contexto do Ensino Médio 
Integrado.

O exercício teórico inerente a esse encontro de ideias tem possibilitado 
a esta pesquisa o estudo de outras conexões nos campos da percepção, do 
conhecimento e da práxis, orientando a discussão sobre a importância das 
bases omnilaterais e politécnicas e sua relação com a dimensão da corporei-
dade. A proposta da formação humana integral questiona as desigualdades 
sociais e adquire inalienável caráter emancipatório quando pensada no qua-
dro da Educação Profissional e Tecnológica e do Ensino Médio integrado, 
pois os mesmos fundamentos que apontam para a plenitude da forma-
ção humana, também refletem uma totalidade expressa no corpo vivo, que 
resiste às negações e apresenta-se como medida e referência, para além 
das subjetividades encapsuladas pelo capital.

Dentro dessa chave de compreensão que é a corporeidade, onde se rea-
liza o evento do sujeito histórico, político e social; do corpo fenomenológico, 
podemos então pensar na direção de um ensino integrado em articulação 
aos princípios da escola unitária, politécnica e omnilateral, que preconiza a 
superação do dualismo histórico entre ensino propedêutico e ensino profis-
sional e que atinge sua completude na experiência da corporeidade.

Nesse jogo de relações epistemológicas que ressoa na carne do sujeito 
omnilateral, qual a relevância das disposições aprendentes e qual prática 



1498
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

pedagógica contribui para um ambiente emancipatório? Ao assumirmos o 
corpo como categoria central de nossas análises, destacamos a via do saber 
orgânico da Educação Física como um caminho possível na construção de 
uma pedagogia da corporeidade. Assim, consideramos que os saberes pre-
sentes na escola façam-se críticos, rigorosos, acolhedores, corporificados e, 
mergulhados nas contradições do mundo do trabalho, busquem o horizonte 
da formação humana integral.

Portanto, ao estender a compreensão de corporeidade à omnilaterali-
dade, propomos uma abertura de saberes a partir da Educação Física e de 
suas contribuições epistemológicas e pedagógicas. Esse esforço teórico-
-prático e as reflexões aqui empreendidas, se inscrevem em uma pesquisa 
mais ampla que investiga a compreensão de corporeidade no ambiente 
escolar do ensino médio integrado.

Metodologia

A pesquisa apoiou-se no método bibliográfico, com abordagem quali-
tativa e procedimento não-sistemático, consultando textos de referência e 
artigos com pertinente afinidade temática.

Desenvolvimento

A formação omnilateral conduzida via corporeidade

A fenomenologia de Merleau-Ponty (2018) nos coloca no centro da 
experiência viva e na gênese de um conhecimento corpóreo que promove a 
consciência do inacabamento de nossa relação com o mundo.

Ao tratar do sentido de corpo-próprio, Merleau-Ponty (2018) revela um 
modo de existência marcado pela ambigüidade entre sujeito e objeto, sendo 
o corpo-próprio um sistema de potências perceptivas e “um conjunto de sig-
nificações vividas que caminha para seu equilíbrio” (MERLEAU-PONT , 2018, 
p.212). Nesse sentido, o corpo obedece às leis físicas e situa-se em uma 
correlação de espaço-tempo, entretanto, não pode ser concebido somente 
como um objeto, mas habita o mundo, tornando-se corpo vivido, corpo que 
experimenta a si mesmo, o outro e o mundo (CAMINHA, 2012).

Temos então um imbricamento que nos leva a ideia de corpo-sujeito, 
conceito ligado à materialidade corporal, expresso em uma corporeidade 
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livre e dinâmica, dotada de uma intencionalidade dos movimentos. Há um 
sentido de unidade que convida a uma compreensão do corpo-sujeito, 
o qual permite seu entendimento a partir de uma perspectiva do corpo 
humano que considera muito mais do que a explicação do seu funciona-
mento (CAMINHA, 2012) e da sua fisiologia. Portanto, o corpo-sujeito nos 
revela enquanto seres em relacionais e a corporeidade expressa a presença 
no mundo; ela é “a maneira como as relações e interações que estabelece-
mos com o outro e com o mundo influenciam e contribuem para a formação 
como seres humanos” (SANTOS & NOVA, 2015, p.8).

Assim, tendo em vista os conceitos relacionados a corporeidade e o sen-
tido de unidade advindo dessas compreensões, buscamos um diálogo que 
favoreça uma reflexão sobre a formação humana integral a partir de outras 
matrizes de pensamento, cujos conceitos relacionam-se ao contexto forma-
tivo escolar por outras vias de conhecimento em articulação à corporeidade.

Nesse sentido, buscamos nas bases da formação integral a omnilatera-
lidade como categoria propícia a uma interlocução com distintos saberes. 
A educação omnilateral compreende uma concepção de educação humana 
definida pelas dimensões de vida do ser humano e as condições de sua 
realização histórica. Tais dimensões envolvem a corporalidade material, o 
intelecto, a cultura (FRIGOTTO, 2012, p.267)

Manacorda (2007), ao discorrer sobre a pedagogia marxiana, aborda o 
tema do Homem Onilateral considerado em oposição a ideia da divisão do 
homem, cisão esta condicionada pela divisão do trabalho e da sociedade 
em classes, que se expressa em dimensões unilaterais do homem dividido: 
operário e intelectual, carregador e filósofo; manual e mental.

Ao considerarmos o conceito marxiano de omnilateralidade, não pres-
cindimos do sujeito histórico ligado a essa tradição conceitual, mas 
compreendemos a subjetividade que lhe é inerente e no qual incidem as 
forças econômicas que tentam anular sua humanidade. É nessa ten-
são, onde opera a resistência histórica do sujeito, que é possível antever a 
autoafirmação do corpo. Por meio da ação, marcada por uma motricidade 
intencional, o corpo-sujeito se constitui, relaciona-se com o outro e com o 
mundo e vivencia as oposições de sua existência, pois é a partir desse corpo 
como ser-no-mundo (MERLEAU-PONTY, 2018) que nasce uma noção de 
subjetividade como campo do agir, isto é, a criação de um circuito intercor-
póreo, dotado de interações que permitem a experiência original de se fazer 
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“presente à existência” e de construção da identidade em sua relação com o 
entorno (CAMINHA, 2012).

Nessa construção identitária, o “eu” originário se faz possível na medida 
em que se abre para o mundo e se constitui como corpo, abertura que car-
rega as contradições da existência e corpo que se concebe na subjetividade 
dos movimentos do corpo-sujeito. Todavia, o “eu” aqui não é um realidade 
ou substância imaterial inobservável, mas um corpo que se confronta coti-
dianamente com o mundo onde habita (CAMINHA, 2012).

Para Merleau-Ponty (2018), o corpo, não atua no espaço como um objeto, 
mas na sua existência, entrelaça a realidade, dá sentido ao ambiente e é 
moldado por ele. A tradição cartesiana habituou-nos a uma atitude reflexiva 
que separa sujeito e objeto, mas “a experiência do corpo próprio, ao contrá-
rio, revela-nos um modo de existência ambíguo” (MERLEAU-PONTY, p.268), 
que expressa uma unidade na diversidade. Dessa forma, afirma Gonçalves 
(1994) que o pensamento de Merleau-Ponty é um “pensamento da ambi-
guidade do ser humano como intencionalidade, como consciência e corpo, 
desvelando sua unidade a partir da raiz sensível, corpórea, e da experiência 
original de ser-no-mundo” (p.71).

Assim, pensar o corpo-sujeito, constituído na ação motriz em sua rela-
ção ambígua com o mundo, não nos distancia do sujeito histórico marxiano 
enredado nas condições de sua existência, especificamente naquilo que 
concerne aos processos formativos na perspectiva da superação da socie-
dade capitalista predatória, na qual a omnilateralidade é expressão do ser 
que busca se constituir nas múltiplas dimensões da existência. Ressalte-se 
ainda que Marx (2001), na sexta tese sobre Feuerbach, apresenta uma 
noção de essência humana definida como o conjunto das relações sociais, 
relações que não estão dadas a priori, mas são construídas com outros 
seres humanos e com a natureza, ou seja, tal essência não advém de uma 
abstração. Para Marx, “o homem está sendo formado pela história, é um 
„vir-a-ser‟” (PAULANI, p.5, 2005). 

Ademais, em que pese uma crítica ao papel da subjetividade em Marx, 
acreditamos que a fecundidade do pensamento marxiano, possibilita perti-
nentes conexões com outros campos de estudo, tais como a corporeidade. 
Dessa forma, concordamos com Chagas (2013) quando afirma que o pen-
samento de Marx:
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não pode ser reduzido a um objetivismo, a um mero determinismo 
econômico, unilateral, visto que a objetividade é impensável sem 
uma íntima correspondência com a subjetividade. Não há, para 
ele, objeto sem sujeito, como não há sujeito sem objeto. Nenhum 
dos polos dessa relação, sujeito e objeto, é posto como um dado 
a priori; eles se constituem na relação. Quer dizer, Marx não 
considera o indivíduo humano apenas no seu caráter objetivo, 
determinado, mas em seu processo de autodeterminação (p.65).

Com efeito, a omnilateralidade, enquanto projeto formativo do sujeito, é 
indissociável de uma educação para se humanizar (MARX, 2013), na qual a 
afirmação das capacidades humanas não é apenas um horizonte de reali-
zação, mas um processo que se faz na história, logo, “como resultado de um 
processo histórico de autocriação, o homem se apresenta como uma tota-
lidade de disponibilidades” (MANACORDA, p.97, 2007) e a apropriação das 
forças produtivas significa a exteriorização das faculdades criativas.

Dessa forma, o processo de formação omnilateral pode ser concebido 
como um processo de humanização no contexto da realidade social e his-
tórica. Ao articularmos esse projeto formativo à noção de corporeidade, 
da qual emerge uma experiência de unidade e uma consciência corporal 
perceptiva no mundo, ressaltamos a pertinência desse aspecto relacional 
segundo o qual, o sujeito que modifica a realidade social e é por ela moldado, 
atua em corpo, e sua práxis encontra a intencionalidade motriz do corpo-su-
jeito, encarnado no mundo.

E ainda, o desenvolvimento omnilateral do ser humano vincula-se radical-
mente a uma formação integral superadora, cujo processo de aprendizagem 
busca recompor as potencialidades humanas, experiência de unidade que 
evoca uma experiência corporal, no sentido de que o corpo é o lugar da 
aprendizagem, lugar no qual o sujeito assume o ambiente circundante; “uma 
aprendizagem na qual o motor e o perceptivo, o corpo e a consciência com-
põem um sistema único. (NÓBREGA, 2009, p.73). Assim, o homem dividido 
se recompõe pela corporeidade, pela assunção do corpo-sujeito.

Educação Física e Ensino Médio Integrado

Ao pensarmos a omnilateralidade constituída numa perspectiva do ser 
corpóreo e perceptivo, situamos essa relação no contexto do processo 
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educativo, especificamente na Educação Física e no Ensino Médio Integrado, 
levando em consideração uma crítica à fragmentação do conhecimento.

A partir dos debates da Educação Física na década de 80, um dilema 
identitário contribuiu para rever muitos estudos (COSTA e ALMEIDA , 2018), 
em especial o questionamento de uma açã o pedagógica centrada numa 
visaõ mecanicista e de recorte biológico que privilegiava o esportivismo, a 
higienizaçãõ e o militarismo, e que por este viés produzia um corpo dócil, 
adaptado, adestrado e subserviente (FOUCAULT, 2011). O contraponto a 
essas concepções evidenciou novas pesquisas, especialmente aquelas que 
partiam da Fenomenologia de Merleau-Ponty e de uma outra visão e expe-
riência de corpo, diferente do corpo coisificado ou corpo objeto (MOREIRA, 
1991).

É certo que as mudanças na Educação Física, nos anos 80 e 90 tive-
ram grande influência na produção intelectual da área e cujas incidências 
práticas também foram sentidas na atuação profissional, com a nítida evi-
denciação dos aspectos culturais nas abordagens sobre o corpo, trazendo, 
segundo Bracht (2005), uma nova orientação que indicava a construção da 
cultura como um objeto ressignificante das práticas da disciplina e reflexo 
de uma contextualização sócio-histórica (BRACHT, 2005).

Essas discussões levaram a novos pressupostos teóricos , dentre os quais, 
a presença da Educação Física no contexto social de forma crítica , reflexiva, 
visando a emancipaçaõ humana, dando uma nova dimensão a cultura cor-
poral de movimento , imbricada na trama das relações sociais.

As pesquisas fenomenológicas que se sucederam na área, como expres-
são da diversidade de bases teóricas que foram se estabelecendo, têm 
trazido pertinentes leituras das práticas corporais, a saber, os estudos da 
corporeidade no horizonte da Educação Física, referenciados recorrente-
mente em Merleau-Ponty.

Nesse sentido, ao situar o agir da Educação Física no contexto do Ensino 
Médio Integrado pensamos no diálogo de saberes que pode emergir dos 
estudos fenomenológicos que abordam a corporeidade. Importante desta-
car que, para além dos discursos sobre o corpo, os saberes específicos da 
Educação Física despontam na transversalidade dos processos educativos 
sem descuidar de suas especificidades. Nessa perspectiva, Betti (1994) 
afirma que estes saberes não se permitem alcançar pelo puro pensamento 
pois provêm de um saber orgânico, possível somente com atividades corpo-
rais, não-redutível a um discurso sobre corpo e movimento, mas possível de 
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ser mediado em relação à consciência por meio de linguagem e de signos, 
constituindo-se em um saber que pode conduzir o sujeito à autonomia, na 
vivência da cultura corporal.

A organicidade inerente à Educação Física encontra assim, na corpo-
reidade, a práxis pedagógica capaz de tocar o empreendimento teórico de 
Merleau-Ponty, revelador da teia de sentidos de sua fenomenologia da per-
cepção, assim como as bases politécnicas e omnilaterais do Ensino Médio 
Integrado, balizadoras de um projeto de formação humana necessário e 
desafiador. Ademais, ressaltamos a importância da percepção, no sentido 
de uma incessante busca de realização que a práxis pedagógica deve pro-
vocar, na direção do que afirma Merleau-Ponty, segundo o qual “a verdadeira 
filosofia consiste em reaprender a ver o mundo” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 
16).

A partir da corporeidade, a Educação Física entende o sujeito como ser 
humano integral, corpo-sujeito perceptivo, dotado de movimento e intencio-
nalidade. Assim, nossa reflexão segue na direção do lugar pedagógico de 
sua atuação, o Ensino Médio Integrado.

O ambiente educativo, que tem sido marcado por uma visão dualista 
cartesiana, em que pese as tentativas de ensaiar experiências mais inte-
gradoras, poderia estabelecer conexões possíveis com a concepção de 
corporeidade que trata, dentre outras compreensões, de uma unicidade do 
ser, permitindo repensar aspectos formativos. Pois, se a realidade existente 
é uma totalidade integrada não pode deixar de sê-lo o sistema de conheci-
mentos produzido pelo homem a partir dela, para nela atuar e transformá-la. 
Tal visão de totalidade também se expressa na práxis do ensinar e aprender. 
Por razões didáticas, se divide e se separa o que está unido. Por razões didá-
ticas, também se pode buscar a recomposição do todo. (MACHADO, 2006, 
p.53).

Essa busca pela “recomposição do todo” assinala o caráter de cisão a 
que estamos submetidos no âmbito do conhecimento, no modelo de pro-
dução da existência e na própria concepção do sujeito. O sistema de ensino, 
cuja fragmentação é mais visível para quem lida com os processos de 
aprendizagem, é marcado pelas tensões históricas em torno dos modelos 
educacionais em disputa, prevalecendo sempre a hegemonia do capital em 
meio a ilhas de resistência.

No contexto das lutas em que essas mobilizações ocorrem, estas con-
trapõem-se ao poder econômico que submete o sistema de ensino aos 
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interesses do mercado. Nessas lutas residem também os conceitos em 
torno da defesa da formação integral, nos permitindo pensar que o Ensino 
Médio Integrado tem sido concebido como uma proposta de travessia, apre-
sentada como alternativa possível no seio de uma sociedade capitalista. 
Seus fundamentos e pressupostos nos remetem à proposta socialista de 
educação, tendo como categorias essenciais a escola unitária, a politecnia e 
a formação omnilateral” (PONTES, 2012, p.62).

A integração do ensino médio então, precisa considerar um conjunto 
de dimensões que envolve o estudo das ciências, o fundamento científico 
dos processos produtivos da existência e a dimensão física, corporal, que 
implica todo o sujeito pensante e vivido, e não apenas sua parte biológica.

Vale salientar que essa concepção de múltiplas dimensões do ensino 
integrado é uma visão, inclusive, compartilhada pelo Documento Base para 
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no Ensino Médio (2007), 
segundo o qual expressa uma concepção de formação humana, com base 
na integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, visando 
à formação omnilateral dos sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a 
ciência e a cultura (BRASIL, 2007, p. 40).

Nesse sentido, a formação para o trabalho salta de uma esfera que 
perpetua a manutenção do ciclo produtivista e consumista, e passa a ser 
compreendida numa relação significativa com outras dimensões da exis-
tência. Se na essência das formulações sobre o Ensino Médio Integrado 
essa visão relacional e integradora compõe seu fundamento, temos então 
o desafio de avançar nas práticas pedagógicas pois “o método de exposi-
ção deve restabelecer as relações dinâmicas e dialéticas entre os conceitos, 
reconstituindo as relações que configuram a totalidade concreta da qual se 
originaram, de modo que o objeto a ser conhecido revele-se gradativamente 
em suas peculiaridades próprias (BRASIL, 2007, p.42).

Esse restabelecimento do sentido de unidade está nas bases do ensino 
integrado, na medida em que se reconhece o desvio e a cisão provocados 
pelas dicotomias e dualismos que na origem perpassam não somente os 
sistemas de ensino, mas a própria visão de mundo das sociedades. Assim, 
o entendimento da dimensão da corporeidade como elemento constituinte 
da formação humana, dialoga com os princípios do Ensino Médio Integrado, 
podendo ser parte de um caminho pedagógico.

Dessa forma, superando as fragmentações do conhecimento é que 
se recompõe a experiência da formação humana como um processo de 
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integralidade que tem no corpo, não apenas o lugar dessa experiência, mas 
a vida consciente e desejante; o corpo como integrante e protagonista dos 
saberes. Portanto, acreditamos que uma reeducação para o corpo, de certa 
forma, é uma reeducação para o sentido de integralidade do conhecimento.

Considerações finais

Buscamos nesse ensaio refletir sobre corporeidade e omnilateralidade 
no contexto do Ensino Médio Integrado, articulando o conceito de corpo-
-sujeito merleaupontyano no horizonte da formação omnilateral em bases 
marxianas. Concluímos que as convergências, do ponto de vista teórico, 
possibilitam aproximar uma noção de sujeito, revelado em um corpo-próprio 
de sentidos, um ser-no-mundo, identificável na autocriação de si ao assumir 
a formação omnilateral.

A formação omnilateral conecta-se a um projeto de plenitude viável 
somente a partir da radical conscientização de si, isto é, da percepção que 
confere sentido e situa-se no mundo vivido. A omnilateralidade, assim, rea-
liza-se na concretude do sujeito que não é outra coisa senão corpo-sujeito, 
convergindo para o eu-corporal merleaupontyano cuja existência não é uma 
sobreposição de múltiplas causalidades, nem se limita ao corpo-objeto, mas 
acima deste se eleva como corpo-sujeito que percebe o mundo, de acordo 
com Merleau-Ponty (2018):

Eu não sou o resultado ou o entrecruzamento de múltiplas cau-
salidades que determinam meu corpo ou meu “psiquismo”, eu 
não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o sim-
ples objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar 
sobre mim o universo da ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, 
mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de 
uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência 
não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído 
sobre o mundo vivido [...].

Dessa forma, em toda ação o homem se constitui vivente. Mas para 
dar significado às suas ações deve superar a alienação de si e do traba-
lho, pois é no seu agir no mundo que obtêm afirmação. Porém, se não agir 
como um todo, com suas faculdades e potencialidades, sua expressão será 
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fragmentária e não-objetivada (JÚNIOR, 2009). Logo, da mesma forma que 
a ação omnilateral se constitui em afirmação das potencialidades humanas, 
a motricidade carrega a intencionalidade do corpo-sujeito.

Contudo, se faz necessário, seja no campo epistemológico ou na prática 
pedagógica, imprimir a marca do saber orgânico (COSTA e ALMEIDA, 2018) 
próprio da Educação Física, não absolutizando o discurso sobre o corpo mas 
atualizar o corpo como lugar formador de valores, significados, comporta-
mentos e relações que está no centro do processo de aprendizagem.

As ciências, que nos revelam o mundo e o funcionamento da natureza, 
não deveriam prescindir da dimensão corporal, da percepção e do sensível, 
pois é reconhecendo o corpo como mediador do mundo que podemos avan-
çar no conhecimento (GONÇALVES-SILVA; SOUZA; SIMÕES & MOREIRA).
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A DINÂMICA DA VIOLÊNCIA NAS PERIFERIAS 
URBANAS E O ESPETÁCULO DA NOTÍCIA

Luís Flávio Coelho Gonçalves1 | Adelaide Ferreira Coutinho2

Resumo: Nesse trabalho analisa-se a questão da violência nas periferias 
urbanas, em especial, a violência contra a juventude pobre e negra, noti-
ciada pela grande mídia como espetáculo e mercadoria. Inicialmente, faz-se 
uma análise dessa questão destacando-a em seu processo histórico, tendo 
como mediação importante a relação entre Estado e violência nas periferias 
urbanas. Trata-se de uma pesquisa fundamentada na dialética marxiana, 
método que permite apreender a realidade concreta em suas múltiplas 
determinações e contradições. Nessa fase do estudo, está em curso uma 
revisão da literatura acerca desse objeto, destacando-se, entre os autores, 
Maricato (1995); Abramo (2016); Marx (1980); Coutinho (2006); Guimarães 
(1981) e outros. No âmbito da realidade brasileira, já se identificam alguns 
elementos importantes dessa reflexão em curso, entre os quais a efetiva 
presença dos aparelhos de repressão do Estado nas periferias urbanas e 
o sistema articulado de produção da notícia, como espetáculo-mercado-
ria, pela Mass Media. Esse último, um fenômeno que merece análise crítica, 
na perspectiva de apreendê-lo como parte integrante desse processo de 
violência, uma vez que são veiculadores e, por vezes, coautores da violência 
tornada espetáculo. Considera-se essa temática importante pela atualidade 
e necessidade de se debater sobre a questão, no âmbito da sociedade, em 
particular, nas instituições de direitos humanos, de ensino e entre os profis-
sionais que trabalham a notícia.
Palavras-chave: Estado, Violência, Mass Media, Periferias Urbanas.

1 Pós-Graduando do Curso de Especialização em Arte, Mídia e Educação do Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA. 
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Introdução

Historicamente as relações sociais de produção no Brasil conduziram a 
um processo de exploração e geração de pobreza em que as classes 
subalternizadas foram submetidas a toda modalidade de exploração 

de sua força de trabalho. Desde o início de sua formação social (autoritária 
e violenta), sob a Colônia e o Império, e a partir da instituição da República, 
no final do século XIX, exponencialmente, viu-se a instituição Estado e as 
classes e frações dominantes no seu poder, demonstrarem “a dificuldade 
de lidar com o trabalho no seu sentido formativo, criador de cultura e de 
aperfeiçoamento do ser humano, que supere as relações de exploração e 
geração da pobreza em que a população brasileira se debate” (FRIGOTTO; 
CIAVATTA, 2004, p.13).

Notadamente, empreenderam-se formas de intervenção autoritária do 
Estado na sua relação com uma frágil sociedade civil “consentida e asso-
ciada, permanente e insidiosa por meio de recursos e de ideologias que 
interferem nos possíveis processos autônomos [...] tendo em vista a cons-
trução de um projeto popular de nação” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2004, p.14) 
o que substancialmente implicou desigualdade, exclusão e violência sociais.

Ainda que a história brasileira nos mostre lutas de resistência das classes 
oprimidas (trabalhadores do campo e da cidade; quilombolas, indígenas...) 
e uma vigorosa produção de conhecimento a interpretar e contribuir para 
superar aquela realidade social, não se pode negar que haja um retrocesso 
dessas conquistas, principalmente no âmbito das relações entre capital 
e trabalho e na oferta das políticas sociais (educação, saúde, previdência, 
assistência social etc.).

O Brasil é um exemplo das precárias condições em que vivem as classes 
“oprimidas”, para lembrar um termo atribuído por Paulo Freire (2019) aos 
homens e mulheres submetidos à “pedagogia das classes dominantes” que 
governam para e pelos seus interesses e para os grupos e nações domi-
nantes. Ao oprimido, segundo Freire (2019), nas sociedades capitalistas 
negado desde o lugar de fala até as mínimas condições a uma vida digna 
pelo acesso à riqueza produzida coletivamente.

Para tanto, contribuem com essa função de reprodução das condições 
sociais opressoras os aparelhos de ideologia (escola, família, religião etc.) e 
de repressão (forças armadas, tribunais, polícias etc.). Entre estes, destaca-
-se a Mídia, por ter se tornado um vigoroso poder mundializado e que vem 
produzindo um cenário de conformismo e impotência popular ao propagar 
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uma “cultura tecida com a trama da dominação histórica”, conforme Ernani 
Maria Fiori (2019, p.29), em Prefácio ao livro Pedagogia do Oprimido, de 
Paulo Freire. Por mais generosos que sejam os propósitos anunciados pela 
propaganda de Estado e as mídias a seu serviço, as políticas públicas atuais 
são um Não às possibilidades de libertação daqueles que se situam nas 
classes proletarizadas e que lutam para a superação da violência.

Nesse contexto, por um lado, vê-se instituir um Estado cada vez mais 
autoritário, antidemocrático, a serviço dos interesses de mercado do grande 
capital a exercer um controle coercitivo sobre uma sociedade - periferias 
urbanas – expressão de intensas desigualdades sociais. De outro, nota-se 
a intensificação da notícia sobre os atos violentos tornar-se um espetá-
culo midiático e mercadoria vendida, inclusive, aos que mais sofrem com a 
violência.

Registra-se um conjunto de relações político-econômicas adversas, 
num contexto em que os governos dos regimes democráticos burgueses e 
aqueles sob a bandeira do neoconservadorismo e autoritarismo de direita, 
respondem ás crises do sistema do capital, com a redução dos direitos 
sociais; adoção da lógica mercantil no trato das políticas sociais (custo-be-
nefício); controle político e ideológico das instituições públicas de educação 
entre ouros. Identifica-se que são as populações das periferias do campo 
e das grandes cidades os espaços e sujeitos de maior evidência dessa 
violência.

Portanto, trata-se de uma problemática complexa a ser desvelada nas 
suas raízes fundantes, sob a perspectiva de se criticar o atual estágio das 
relações entre capital e trabalho e das políticas públicas do Estado brasileiro, 
em particular, aquelas adotadas no trato da questão da violência: um misto 
de descaso e autoritarismo interventivo do Estado (gestão), das classes e 
frações no poder e de seus aparelhos de ideológicos, nesse estudo, a Mídia.

Vale ressaltar que essa dinâmica de imposição político-econômica das 
classes dominantes, representadas no Estado, tem um efeito “esmagador” 
sobre os mais pobres, fato caracterizado por Coutinho (2006) como via pru-
ssiana ou passiva, em que o processo de relação Estado versus Sociedade 
Civil ocorre “de cima para baixo”, sendo a última uma espécie de dádiva do 
primeiro. Nesse sentido, as instituições sociais assumem a finalidade precí-
pua de perpetuar a forma social dominante e, para tanto, é necessário reduzir 
as contradições ao conflito e as classes sociais aos indivíduos, como bem 
faz a mídia burguesa.
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Destacam-se, nesse sentido, as reflexões críticas de estudiosos acerca 
do Estado; da Violência Urbana e do Poder da Mass Mídia na construção da 
notícia, como simulacro e espetacularização da tragédia nas periferias urba-
nas, entre os quais: Maricato (1995; 2015); Abramo (2016); Coutinho (2006); 
Guimarães (1981); Santos (2015) Chauí (2006) Fonseca (2011) Debord 
(1997); IPEA (2018); Gentili (2009), Althusser (1980) e outros. Esses estu-
dos permitem apreender as múltiplas dimensões da ação estatal, entre as 
quais a promoção das políticas públicas de corte social (educação, saúde, 
assistência social, moradia, saneamento básico, combate a pobreza etc.), 
quanto do papel dos meios de comunicação de massa (Mass Media) estes 
que interferem (controle social e formação de opinião) nessa dinâmica da 
violência.

Problematizam-se as relações entre o Estado, seus Aparelhos Ideológicos 
(ALTHUSSER, 1980), com destaque para a Mídia de Massa – os meios pelos 
quais se produzem a notícia acerca da violência - e Aparelhos de Repressão, 
estes que se constituem importantes instrumentos de controle e pacifica-
ção dos antagonismos de classes em nosso país. O intuito é estimular o 
debate entre as instituições (escolas, universidades, movimentos sociais 
das periferias urbanas, empresas e profissionais da notícia) e fundamentar 
a produção de formas de resistência ao processo de combate à violência 
que se presencia nas periferias urbanas, na atualidade.

Estado e mídia: uma história de violência e controle social

Existe no âmbito do Estado a função de refrear/controlar os antagonis-
mos de classe ou como se pretende chamar “pacificação”, que ganhou força 
historicamente no Estado moderno e, com este, a criação da polícia, do exér-
cito e de outras instituições com o poder exclusivo de usar a força repressiva. 
Nessa dinâmica a Mídia é um exemplo de instituição cujo objetivo é difun-
dir, como notícia/mercadoria, a tragédia das relações sociais urbanas que 
vitima, principalmente na periferia, os jovens, pobres e negros, lugar em que 
a violência se naturaliza.

Ressalta-se que essa dinâmica da violência pelo Estado brasileiro tem 
aspectos profundos da nossa formação social, resultantes do racismo 
estrutural e o ódio (ou medo) das classes dominantes para com a massa 
de pobres - classificados como marginais - elementos que caracterizam a 
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forma como se configurou desde os tempos coloniais e imperiais. Como 
destaca Pedrosa (1999, p.18):

Nos tempos do império, um temor – gerenciado pelo Estado 
– se fez presente na sociedade brasileira, as classes sociais 
mais baixas, compostas por indivíduos rotulados de margi-
nais, eram perseguidos intensamente pela polícia, mesmo que 
não cometessem crime. Aliás, ser “marginal” constituía crime. 
Classificavam-se dessa forma os vadios, os capoeiras, os escra-
vos e os estrangeiros. [...] Os vadios eram os indivíduos sem 
emprego e moradia que perambulavam pelas ruas das cidades. 
Se fossem encontrados nas ruas, a polícia os prendia e dava um 
prazo de oito dias para que se empregassem ou então ficariam 
detidos por tempo maior.

É importante destacar nesta questão a forma pela foram constituídas 
as classes sociais no Brasil. Nossa sociedade se configurou por um pro-
cesso histórico moldado sempre a partir dos interesses dominantes e pela 
exclusão social dos indivíduos das “classes perigosas”. Os níveis de exclu-
são social chegaram a níveis de penúria, porque até os mínimos sociais, 
entendidos como direitos básicos de assistência pública, foram cerceados 
(PEDROSA, 1999).

Uma das formas que mais ilustram a desigualdade social no Brasil é 
a exclusão da classe trabalhadora para as periferias das cidades, para as 
favelas, palafitas, onde habitam homens e mulheres que constituem a forca 
de trabalho formal. Desse modo, essas formas de moradias que são para 
o trato jurídico “ilegais”, são parte estrutural de nossas cidades, não uma 
exceção.

Evidentemente, para esse capitalismo “funcionar” como parte da 
divisão internacional do trabalho, os trabalhadores urbanos inte-
grados ao processo produtivo – mas excluídos de grande parte 
dos benéficos que o mercado de consumo assegura e, especial-
mente excluídos da cidade – são submetidos a uma poderosa 
máquina ideológica, quando não pode ser simplesmente repres-
sora. Além da poderosa máquina midiática, a generalização do 
débito político e o favor como mediação universal são relações 
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que exemplificam muito a cidade e uma sui generis forma de 
cidadania no Brasil: direitos para alguns, modernização para 
alguns, cidade para alguns [...] (CASTRO E SILVA apud MARICATO, 
2013, p.28).

Essa realidade histórica constituiu a dinâmica dos meios de comunica-
ção contemporâneos, tanto em relação ao poder repressivo/controlador do 
Estado quanto na forma como a notícia é veiculada pela Mídia de massa. 
Nesse sentido, entende-se a Mídia como um complexo de meios de comu-
nicação envolvendo mensagem e recepção de diversas formas, que tem 
como característica primordial a manipulação dos elementos simbólicos, de 
tal maneira pode ser também classificada como uma forma de poder, ou 
melhor, de controle/pacificação nas sociedades “de massa”.

A Mídia tem caráter e força de influenciar na formação de agendas 
públicas e governamentais; intermediar relações entre grupos distintos; 
influenciar pessoas em temas específicos inclusive na política; estimular o 
consumo; impor comportamentos e moda entre outros. Ela atua como ins-
trumento ideológico com poder de organizar interesses (FONSECA, 2011) os 
mais diversos.

O processo de produção da notícia é uma das mediações encontradas 
para desvelar essa realidade em estudo porque a notícia é um produto (como 
simulacro e como espetáculo) por meio do qual a violência é transformada 
em “mercadoria” massificada. No caso das periferias urbanas, além das 
grandes empresas de Mídia (e sua programação direcionada), há uma pro-
dução “periférica” de rádios e jornais “populares” (subprodutos dos grandes 
semanários locais e nacionais) que são comercializados a preços reduzidos 
e visa atingir um público “leitor-consumidor”, vitimado por essa mesma vio-
lência sistêmica.

Um dos mecanismos da violência veiculados pela mídia burguesa, como 
um dos instrumentos de poder das classes e frações hegemônicas con-
tra as classes exploradas, ou “classes perigosas”, como define Guimarães 
(1981), está na banalização ou espetacularização da notícia sobre violência. 
Há uma tendência a tratar os atos de violência (mais direta e letal) de acordo 
com o território, os sujeitos (autor e a vítima), o poder político e econômico. 
Assim, um ato violento pode ser considerado uma necessidade (aceitação 
passiva), uma fatalidade (acidente) ou uma identidade (característica do 
sujeito ou do lugar que “naturalmente” são violentos).
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Conforme Santos (2015), essas mazelas sociais são direta ou indire-
tamente imputáveis ao presente processo de globalização capitalista. A 
perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da huma-
nidade e de suas instituições tem relação direta com a adesão desenfreada 
aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações 
hegemônicas de mercado dos países imperialistas e daqueles países que 
aderem passivamente (consenso e consentimento dos países emergentes) 
a esses interesses.

É nesse sentido que o fenômeno da violência, tomando-se como catego-
rias centrais de análise o Estado e a Mídia, não pode ser apreendido na sua 
dinâmica de relações declinando-se da análise das relações sociais concre-
tas capitalistas geradoras de violência, sob todas as formas. Nesse âmbito, 
as políticas públicas de Estado são referência importante, uma vez que o 
Estado se apresenta como mediador, conciliador/pacificador de conflitos. 
Contrariamente, Lenin (2007) destacou que o Estado garante a dominação 
de uma classe por outra, ou seja, o Estado nasceu justamente da necessi-
dade de controlar, refrear os conflitos da luta de classes.

Desse modo, a concepção de Estado em Marx (LUKÁCS, 2012) é basi-
lar para esse estudo sobre a violência, por identificá-la como uma relação 
social que expressa às condições materiais de uma sociedade, estas que 
formam a base de sua estrutura social, política e da consciência humana, 
enquanto ser social. Assim, a forma do Estado e das demais instituições 
políticas constitutivas dessa instituição, portanto, decorrem do sistema de 
relações de produção e não do desenvolvimento específico das ideias ou 
das vontades humanas como bem querem os liberais.

Esse processo de relação entre o Estado e a Mídia é parte, também, da 
transformação da informação em produto, que exigiu da classe dominante, 
diante dos antagonismos de classe a busca por controle/“pacificação”. 
Desse modo, a transformação da informação em mercadoria assumiu as 
características associadas à dinâmica do processo industrial no capitalismo, 
ou seja, uma relação econômica entre o que é produzido e àqueles que con-
somem essa produção e informação. Assim, a informação foi descolada do 
que deveria ser sua real função social, que é assegurar a socialização desta, 
visando instruir, noticiar, indagar, esclarecer e dar voz e corpo ao que real-
mente é relevante ao homem enquanto ser social. No entanto, isso ocorre 
de forma invertida, transformou-se a mídia na realidade em instrumento 
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ideológico da classe dominante, na busca de manter o status quo, de domi-
nação e concentração de renda.

A forma pela qual as estratégias ideológicas do capitalismo se movi-
mentam, via Mass Media, tentando silenciar/controlar suas contradições e 
regurgitando-as de muitas formas de reificação, como forma de controle e 
pacificação é notório na contemporaneidade. Uma das formas a ilustrar é o 
discurso da meritocracia, na crença de que todos nós podemos ser “patrões” 
e ricos, basta “trabalhar duro!”. O capitalismo, hoje, age na dinâmica do 
cotidiano fragmentando-o, dentro daquilo a que Harvey (2008) chamou de 
condição pós-moderna e em que explicita aspectos fundamentais acerca 
da sobrevivência e dignidade humana como mercadoria; como valor indivi-
dual, bem como o estímulo do desejo de consumo, competição, estimulado 
(via propaganda) das mais diversas formas, na ilusão de que todos podem 
sair da situação de “sobrevivente” para o enriquecimento com trabalho duro, 
essa ilusão é parte constituinte do que Karl Polanyi (2000) denominou de 
moinho satânico.

Relações entre mídia e violência

A violência mais direta e letal, decorrente da “criminalidade”, do dano 
físico e moral que vem atingindo as periferias urbanas brasileiras é uma 
das dimensões da violência em que se concentra a nossa análise porque se 
trata de uma das expressões da sociedade brasileira (autoritária), anterior-
mente descrita e para a qual contribui, decisivamente, o aparato empresarial 
midiático.

Partiu-se do pressuposto de que os aparelhos ideológicos de comunica-
ção são, predominantemente, instrumentos político-ideológicos da classe 
economicamente dominante e que violência não é uma identidade/caracte-
rística ou posição social ocupada pelos sujeitos na estrutura da sociedade, 
pode-se afirmar que ambas são produto das relações sociais históricas de 
um sistema de produção e distribuição de riquezas baseado na exploração e 
concentração das riquezas que se constituiu o motor da dinâmica das desi-
gualdades e de todas as formas de exclusão existentes em nosso país. É 
com esse entendimento acima que se concorda com Gentili (2009, p. 1062), 
ao afirmar que a exclusão é “[...] uma relação social, e não um estado ou 
posição ocupada na estrutura institucional de uma determinada sociedade”.
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Nesse sentido, a violência na e da periferia não é um caráter da dinâmica 
de organização social dessa região, mas um fenômeno mais complexo e 
imbricado na ordem socioeconômica, política e, até ambiental, sob o capita-
lismo, conforme apresentado por Maricato (1995). Essa visão se contrapõe 
ao senso comum e ao que se costuma assimilar como violência, segundo 
o conteúdo das notícias veiculadas pelos grandes meios de comunicação, 
para os quais a violência é característica primordial das periferias urbanas 
pobres; dos jovens, negros, pobres e desempregados. Assim, destacam-se 
duas, das principais faces dessa realidade produtora de violência: a primeira 
decorrente da violência executada pelos agentes do Estado, por meio de sua 
força repressiva legalizada/autorizada (aparatos policiais civis e militares, 
tribunais e outros) e a segunda, correspondente à violência posta “à venda” 
pelo sistema midiático que produz a comunicação/informação, inclusive 
com produtos destinados ao “público” das periferias urbanas.

Nesse trabalho, trata-se da segunda modalidade, uma realidade cujas 
contradições são encobertas sob uma aparente “neutralidade” ou, ainda, 
pelo “dever da informação” sob a “independência” e “apartidarismo” caracte-
rísticos dos discursos da grande mídia. Tais características, reiteradamente 
anunciadas às periferias urbanas, dão sustentação aos órgãos da grande 
mídia ao apresentarem de forma impostora sua atuação (FONSECA, 2011).

A mídia, hoje, considerando-se o modo como se gerencia o que deve 
ou não ser notícia, nos apresenta os fatos/“noticias”, a exemplo da violên-
cia cotidiana, como situações localizadas. Assim, a violência ora acontece 
distante ora próxima de seu “público consumidor”; como tragédia cuja 
importância está no dano causado ou na importância dos agentes (ato-
res do processo); às vezes, sob intenso aparato tecnológico (tempo real do 
espetáculo-notícia) ou mostrando-se toda a intensidade do fato, caso con-
trário “não vende” a notícia e “perde pontos” na audiência. Essa produção da 
notícia pelas grandes empresas de comunicação provoca uma espécie de 
“coincidência” entre a imagem e o real, porquanto, é nessa dimensão que a 
violência se torna espetáculo, cada vez mais contínuo e patrocinado e con-
sumido pelas periferias.

Por meio de simulacros, conforme analisa Chauí (2006), a Mídia con-
segue mostrar atos tipificados como crimes, em tempo real, geralmente 
construindo de modo detalhado as narrativas distorcidas ou simplificadas, 
fora do contexto da dinâmica real dos acontecimentos que a criou. Assim,
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[...] o público – a sociedade – é cotidiana e sistematicamente 
colocado diante de uma realidade artificialmente criada pela 
imprensa e que se contradiz, se contrapõe e frequentemente se 
superpõe e domina a realidade real que ele vive e conhece. Como 
o público é fragmentado no leitor ou no telespectador individual, 
ele só percebe a contradição quando se trata da infinitesimal 
parcela de realidade da qual ele é protagonista, testemunha ou 
agente direto, e que, portanto, conhece. A imensa parte da reali-
dade ele a capta por meio da imagem artificial e irreal da realidade 
criada pela imprensa; essa é, justamente, a parte da realidade que 
ele não percebe diretamente, mas aprende por conhecimento 
(ABRAMO, 2016, p 38).

Nesse sentido, contribuem, também, as redes sociais – não apenas as 
online – que funcionam como disseminadores e como parte que são dessa 
lógica, replicando simulacros. Na atualidade, não mais simulacros efetua-
dos apenas pela grande mídia, ainda que influenciados pela mesma, porque 
que tem algum tipo de acesso à rede mundial de computadores pode dis-
seminar imagens, textos e produzir suas próprias narrativas, em geral são 
influenciadas pela base ideológica dominante.

Os grupos empresariais midiáticos são constituídos, em geral, por estra-
tos das classes médias e das elites brasileiras (políticos e empresariais 
nacionais e internacionais, por força da globalização). Hoje, produtores da 
falsa sensação de liberdade de expressão nos fazendo relativizar, negligen-
ciar e naturalizar a violência. Por vezes, as periferias urbanas adotam uma 
visão preconceituosa do fenômeno violência e, sem questionamento mais 
profundamente, reproduzem a visão de mundo dos grandes grupos e corpo-
rações empresariais que estão por traz de todos os meios de comunicação, 
desde os jornais, à TV às redes mundiais (Facebook, Google, Youtube e 
outros), defendendo interesses econômicos do grande capital dos Estados-
nação e sem nenhum comprometimento para além do fator mercado.

Essas questões destacadas ilustram o caráter do poder da informação e 
de como aqueles que detêm os meios de produção da “notícia” conseguem 
manipular a sociedade em prol de interesses de classes os mais diversos. 
É, nesse aspecto, que se trata a notícia sobre a violência, como espetáculo-
-mercadoria produzido pela Mídia e consumido pelas periferias. Para Debord 
(1997), o espetáculo torna o valor do uso da mercadoria numa espécie de 
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satisfação, ou uma realização pelo fato de obter para si algo, uma sensação 
apenas aparente, característica do processo de espetacularização. Por sua 
vez, Chauí (2006) acrescenta: o espetáculo, na realidade, não se refere ao 
acontecimento em si, mas sim à encenação do acontecimento, descrevendo 
esse caráter como sendo um simulacro, no qual tudo é produzido, prepa-
rado, forjado, para a espetacularização.

Desse modo, os atos violentos noticiados pelas manchetes de jornais 
impressos, na TV, rádio e redes sociais, mídias as mais diversificadas, 
inclusive a internet, transforma a todos e, em especial as periferias, num 
consumidor de sua própria miséria. Porquanto, o leitor, telespectador ou 
internauta, vive a sensação de estar bem informado, além de acreditar que a 
notícia é verdadeira, uma vez que os mecanismos de produção dessas notí-
cias dão um caráter de seriedade, isenção de valores e compromisso com a 
informação, porque oriundos de grandes grupos empresariais.

Em São Luís, Maranhão, essa realidade que se busca desvendar, está 
apresentada nos “jornais populares” (Aqui MA e Itaqui Bacanga), em que se 
identifica de imediato a banalização e espetacularização da violência. São 
jornais que destacam em suas principais manchetes (em letras garrafais 
vermelho-sangue) chamadas do tipo: desovado no matagal; selvageria: 
crime estúpido; guerra de facções etc. Todas elas acompanhadas de fotos 
ainda mais brutais – de corpos dilacerados, esfaqueados a esquartejados 
– das vítimas. Portanto, não somente a grande mídia, mas os “jornais popu-
lares” aqui exemplificados, “vendem a violência” como oriundas do jovem, 
pobre, negro, morador de periferia, a reafirmar que esses atributos definem 
o processo de violência, deixando oculta a raiz constitutiva dela mesma.

Os dados acerca da violência não a negam e, segundo o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (2018), ocorreram 63.880 mortes violentas intencio-
nais, em 2017, no território brasileiro, totalizando uma media de 175 mortos 
por dia, ou seja, um crescimento de 30,8% por 100 mil habitantes, relativo a 
um crescimento de 2,9% de mortes violentas intencionais, entre 2016 e 201 
(F RU BRASI EIRO DE SEGURAN A P B ICA; IPEA, 2018).

No Atlas da Violência, publicado em 2018, é possível verificar concre-
tamente uma das principais facetas do racismo estrutural na sociedade 
brasileira, herança profunda da escravidão/colonização no Brasil, que tem 
na desigualdade racial uma forte concentração de homicídios na popula-
ção negra. A comparação em cálculos dentro de grupos populacionais de 
negros (pretos e pardos) e não negros (brancos, amarelos e indígenas), são 
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gritantes e as taxas de homicídio entre aquela população revelam um verda-
deiro abismo de desigualdade e violência. “ como se, em relação à violência 
letal, os negros e não negros vivessem em países completamente distintos” 
(F RU BRASI EIRO DE SEGURAN A P B ICA; IPEA, 2018). Foram, também, as 
taxas de homicídios de mulheres negras as que mais cresceram, com indi-
cadores de 0 superior à de mulheres não negras.

Nota-se que tais fatos são veiculados pela mídia, mas na produção da 
notícia são eliminados quaisquer fomentos à reflexão crítica. O que se tem 
como notícia é um processo descontextualizado e fragmentado, mas espe-
tacularizado, acerca de “fatos” que não se conectam entre si, abortados de 
qualquer perspectiva de totalidade, desligados do presente e do futuro. São, 
na realidade, restruturados e vinculados de forma totalmente arbitrária de 
modo a não corresponder em suas relações reais, mas sim a outras ficcio-
nais, uma realidade artificial e inventada (ABRAMO, 2016). É manipulação 
levada quase que aos seus limites, seja como uma frase, um trecho de frase 
ou uma expressão ou palavra, estas são colocadas como a realidade original 
(ABRAMO, 2016).

Considerações finais

Brevemente, buscou-se desvelar alguns elementos constitutivos da 
questão da violência na mídia, tendo por referência a ação do Estado e das 
classes e frações no seu poder. Pode-se dizer que ela é vista pela sociedade 
a partir do modo como a mídia a descreve e a constrói, ou seja, da “notícia” 
como simulacro. A violência segue seu curso no processo de relações anta-
gônicas entre classes sociais (dominante e dominada). A classe dominante 
utiliza seu poder econômico, de sua liderança política, moral e intelectual 
no Aparelho do Estado na busca de impor sua visão de mundo como sendo 
algo inteiramente abrangente e universal, mas na realidade está moldando 
os interesses e as necessidades dos grupos subordinados (CARNOY, 1990).

A mídia, portanto, representa um dos instrumentos de poder, de imposi-
ção de visão de mundo dos detentores do poder hegemônico, que em geral 
também são os detentores dos meios de comunicação/produção, que aca-
bam por apropria-se das pautas da sociedade – estas que também são em 
grande medida, influenciadas pela própria dinâmica do poder hegemônico – 
em um movimento que apresenta o “fato”, a notícia, em espetáculo, em uma 
configuração frágil de um discurso de imparcialidade, quando na realidade é 
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um instrumento alinhado aos interesses complexos entre mercado, frações 
hegemônicas e classes dominantes (CHAUI, 2006).

Conforme se tem afirmado em outros trabalhos o conhecimento transmi-
tido à maioria da humanidade constitui-se, primordialmente, em informação 
manipulada. Assim, analisando-se criticamente a dinâmica da violência, 
principalmente nas periferias urbanas, tomando-se como categorias de 
análise o Estado indutor de políticas “pacificadoras”/controladoras dessas 
comunidades e o papel da grande mídia nesse contexto, a mídia burguesa, 
é possível afirmar que esta retrata a violência como mercadoria exposta e a 
ser consumida, principalmente, pelos sujeitos cotidianamente violentados, 
opera como simulacros na criação de narrativas que apresente a periferia, 
as “classes perigosas”, como o verdadeiro fator da violência, como algo 
espontâneo sem causa e efeito.
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A EDUCAÇÃO ESTÉTICA E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
EM HERBERT MARCUSE

Ciro Augusto Mota Matias1

Resumo: Abordaremos a possibilidade de uma educação emancipatória a 
partir do conceito de nova sensibilidade do Marcuse, na qual a formação da 
subjetividade se constitui num problema epistemológico, político e pedagó-
gico sobre as bases de uma racionalidade erótico-estética em contraposição 
à racionalidade tecnológica. Esta que é a base sobre a qual são construídos 
os valores norteadores da sociedade estabelecida e suas formulações téc-
nicas, como a “sociedade do conhecimento” e toda formulação das políticas 
educacionais voltadas para o rendimento e estandardização institucionais, 
de tal maneira que as concepções pedagógicas da formação “sócio-emo-
cional” e do “aprender a aprender”, tão em voga na atualidade, atuam na 
conformação dos alunos e dos indivíduos às exigências da dinâmica e fle-
xibilidade da “sociedade do conhecimento”, tecnicamente desenvolvida e de 
mercado globalizado, ou seja, nos ditames do neoliberalismo.
Palavras-chave: Educação estética, Sociedade do Conhecimento, 
Racionalidade tecnológica, Herbert Marcuse.
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Introdução

A reflexão acerca de uma educação estética para a emancipação política 
desenvolve um arcabouço crítico no desvelamento das formulações 
pedagógicas do “aprender a aprender” subsumidas à racionalidade 

tecnológica e indica a possibilidade de superação da lógica de dominação 
com a abertura de um horizonte alternativo pela formação de uma cons-
ciência crítica mediada pela experiência estética.

Com as transformações produtivas e incorporação do modelo toyotista 
apoiando- se no processo de automação, produção racionalizada, maior 
concorrência e menor estabilidade no emprego, trabalhadores polivalentes 
para diversificação da produção e incentivos para disputa no mercado de tra-
balho em busca de melhores posições e salários, elevando a produtividade 
reforçou a compreensão da educação escolar na formação dos trabalha-
dores e que as formulações pedagógicas atendessem às necessidades e 
dinâmicas da chamada “sociedade do conhecimento”, desenvolvendo nos 
indivíduos as competências e habilidades necessárias para a obtenção do 
sucesso nessa nova configuração produtiva e transformações sociais cada 
vez mais aceleradas.

A educação estética é a negação dessa lógica adaptativa e conformista 
à sociedade estabelecida, promovendo a compreensão das contradições 
internas do real por meio da experiência estética, que desvela o caráter 
conservador da sociedade do conhecimento e desenvolve a criatividade 
transformadora, pois a estética como sensibilidade e beleza enseja uma 
percepção e uma ação ético-política para a emancipação.

O processo de afirmação da racionalidade tecnológica e sua relação com 
o desenvolvimento histórico material e imaterial, o progresso técnico como 
fundamento de uma racionalidade que dispõe do arbítrio ante o mundo e 
que constitui mecanismos de controle social para a manutenção da ordem 
estabelecida reflete o projeto da modernidade. Portanto, a relação entre a 
racionalidade tecnológica, o progresso técnico e os mecanismos de domi-
nação que atuam nas pulsões dos indivíduos na retenção das aspirações de 
efetivação de um progresso em liberdade, de tal modo que o contínuo his-
tórico da exploração e dominação do homem e da natureza se tornam tanto 
mais eficaz quanto mais opulenta é a produção material e cultural, quanto 
maior a possibilidade histórica de libertação, maior a exigência e a eficácia 
da repressão e da dominação (MARCUSE, 2015, p. 53).
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Com isso, podemos demonstrar o caráter adaptativo da sociedade do 
conhecimento e da teoria educacional em voga do “aprender a aprender” 
como expressão da lógica de perpetuação da dominação da ordem repres-
siva, desigual e exploratória do capital, na adequação dos indivíduos às 
condições de competitividade, desemprego e contingências da dinâmica 
da sociedade regida pelo capital, delegando ao processo educacional a for-
mação e desenvolvimento nos indivíduos das competências e habilidades 
necessárias para acompanharem as transformações aceleradas dessa 
sociedade.

Apresentar como alternativa de ruptura a compreensão de uma educa-
ção estética a partir das formulações marcuseanas da nova sensibilidade 
e dimensão estética, numa combinação entre teoria crítica, psicanálise e 
estética, de tal modo que a formação educacional seja expressão dos valo-
res fundamentais para a consciência crítica e a constituição dos requisitos 
subjetivos para a emancipação efetiva, ou seja, homens e mulheres transfor-
mados para efetivar a transformação qualitativa da sociedade, são objetivos 
e apontamentos desse trabalho, sem que com isso, tenhamos a pretensão 
de encerrar o debate sobre essa temática.

Metodologia

Para explicitarmos nossa hipótese em relação a educação estética em 
Marcuse e seu caráter político emancipatório, nos valemos principalmente 
da leitura crítica das obras tardias de Marcuse (1960-70), por considerar-
mos a temática desenvolvida no período, indicativa de uma abordagem 
amadurecida a respeito dos conceitos centrais abordados neste trabalho, 
tais como a dimensão estética, nova sensibilidade e racionalidade erótica.

Portanto, a partir de uma análise crítica dos conceitos marcuseanos 
acima elencados, combinados com sua crítica da psicanálise e do conceito 
marxiano de sensibilidade nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, busca-
mos, inspirados nessa tradição teórico-conceitual, aplicá-los na perspectiva 
de uma educação estética para a emancipação em Herbert Marcuse, uma 
educação que sensibiliza e enseja a práxis política libertadora. Portanto, a 
pesquisa téorico-bibliográfica de investigação conceitual visa estabelecer 
uma relação crítica de uma tradição filosófica com problemas educacionais 
contemporâneos.
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Desenvolvimento

A nossa hipótese consiste em que a “sociedade do conhecimento” é nada 
mais do que expressão histórica do contínuo da dominação do capital e da 
racionalidade tecnológica, o alargamento da razão instrumental e dos meios 
de administração da vida pelos avanços científico-tecnológicos. A exigência 
de uma adaptabilidade dos indivíduos dinâmica, flexibilidade do modo de 
vida e dos desafios dessa “nova” sociedade por meio de uma educação para 
a vida, que desenvolva competências, habilidades e uma formação sócio-e-
mocional para lidar com a insegurança forjada por ela mesma, se enquadra 
nos objetivos formativos do sujeito e dos desafios pedagógicos enquanto 
formação dos indivíduos para a introjeção dos valores dominantes da socie-
dade capitalista e do modo de organização produtiva toyotista. Esse aparato 
teórico e técnico orientados, ainda, pela racionalidade tecnológica atendem 
ao princípio de desempenho, ou seja, a administração meticulosa da vida e 
a redução dos seus objetivos aos quadros de metas para a manutenção do 
processo exploratório e destrutivo do capital, incorporados pelos indivíduos 
e massificados em sua alma mediante o fluxo de mercadorias, as satisfa-
ções no supérfluo, o consumo cultural orientado pelas mídias de massa e 
tecnologias informacionais, e as correntes educacionais pedagógicas con-
temporâneas dominantes.

A educação entendida em seu sentido amplo constitui a formação 
externa e interna dos indivíduos (Paideia), na medida em que cria as con-
dições para a subjetividade, o temperamento individual, idiossincrasias e a 
reprodução de uma realidade sócio-histórica (SAVIANI, 2013, p. 422). Assim, 
a educação cumpre um papel formativo de valores que assume uma função 
de sociabilidade, portanto, que extrapola os limites dos conteúdos formais 
dos programas escolares e se ramifica pelos mecanismos mais variados de 
interação social, apreendendo cultura, hábitos, valores e objetivos de uma 
dada condição histórico -social. Nesse sentido, a educação pode ser vista 
como o fazer-se a si mesmo e o fazer do outro como prática social, o que nos 
põe um paradoxo: a educação pode ser elemento de manutenção e repro-
dução da realidade estabelecida, mas também elemento de transformação.

A racionalidade tecnológica e a superimposição administrada dos valo-
res, desejos e organização da vida para a perpetuação da dominação e 
exploração, a hierarquização e a destrutibilidade criaram seus mecanismos 
de valoração e critér ios de estabelecimento da verdade. As ciências e todo o 
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aparato de produção de saberes dão significado e eficácia à organização da 
vida social e subordinam os indivíduos ao controle do modo de vida orien-
tado pelo establishment. A educação é parte des se processo e é também 
capturada pela dinâmica da sociedade unidimensional, entretanto como a 
educação também envolve comunicação e linguagem, ela mantém na sua 
concepção mais abrangente, no seio do processo histórico da unidimensio-
nalização da sociedade, o caráter de negação do estabelecido. A educação 
como parte do processo de formação da subjetividade humana e de repro-
dução das condições sócio-históricas guarda o seu paradoxo, pois também 
pode ser elemento de emancipação da consciência.

As condições de libertação objetivas estão dadas pelo grau de progresso 
quantitativo da humanidade (alto grau de desenvolvimento técnico - cien-
tífico, automação do trabalho e produtividade), que mesm o dispondo dos 
meios para o apaziguamento da luta pela existência humana ainda perpetua 
a peleja pela vida. Para a superação da sociedade destrutiva do capital e 
seus mecanismos de reprodução sócio- cultural, a educação orientada por 
uma racionalidade erótico-estética pode subverter a lógica de validação da 
sociedade do conhecimento (sociedade industrial-tecnológica- informacio-
nal). A educação estética, entendida como sensibilidade e beleza, norteia a 
produção e reprodução sócio -cultural não para a conformação à ordem da 
sociedade do mercado, mas à sociedade da solidariedade sócio-ambiental 
(homem e natureza na sua plenitude).

Portanto, as perspetivas de transformação exigem uma superação das 
estruturas de poder repressivos, que atuam na estrutura psíquica dos indi-
víduos conformando-os sociedade estabelecida, de tal maneira que os 
elementos de conflito entre o indivíduo e a sociedade são suprimidos pela 
mais-repressão2, isto é, os mecanismos historicamente estabelecidos pelo 
princípio de realidade repre ssivo para a perpetuação da dominação. Assim, 
a sociedade de consumo, a administração científica e a indústria cultural 
submergem o indivíduo à massa, de tal maneira que os valores impostos 
pelo aparato de controle social são introjetados imedia tamente pelos indi-
víduos, pelo enfraquecimento do ego. As sociedades afluentes e repressivas 
concebem os homens a sua imagem e semelhança, a estrutura de classes e 

2 As restrições impostas pela dominação social além da repressão básica necessária para a ma-
nutenção da civilização e da humanidade. (MARCUSE, 2009, p. 51)
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o aperfeiçoamento do aparato de controle social mantém as necessidades 
e valores que reproduzem a servidão:

Esta servidão “voluntária” (voluntária tanto quanto se identifica 
com os indivíduos), que justifica os patrões benevolentes, só 
pode ser destruída por uma prática política que atinja as raízes 
de moderação e contentamento da infraestrutura do homem, 
uma prática política de desembaraço metódico e recusa do esta-
blishment e que vise a uma transformação de valores. Tal prática 
envolve um rompimento com as maneiras familiares, rotinei-
ras, de ver, ouvir, sentir e compreender as coisas, de modo que 
o organismo se possa tornar receptivo às formas potenciais de 
um mundo não agressivo, não explorador. (MARCUSE, 1977, p. 
16-17)

Então, a educação estética implica uma orientação ético -política para 
a libertação, demonstrando as contradições inerentes à sociedade. A intel-
ligentsia acadêmica e, por extensão análoga, os professores da educação 
básica podem através de uma prática pedagógica inovadora e transcen-
dente ir além do “é isso”, ou seja, uma educação para o “dever  ser”: “Marcuse 
ressalta a educação e a arte como contramovimentos à alienação: uma 
racionalidade estética que transcende a lógica predominante do desempe-
nho e realização na sociedade unidimensional e que ensina a ação radical 
em direção à justiça e à realização humana” (REITZ, 2009. Tradução nossa)3.

Portanto, uma educação estética para uma nova sensibilidade torna -se 
um fator político que marca a supremacia das pulsões de vida sobre a agres-
sividade; as pulsões vitais, eróticas, que modelariam necessidades humanas 
para a abolição da injustiça e da miséria, sobretudo onde a carestia é latente 
se torna força vital e a pulsão de autopreservação básica: “O estômago é a 
primeira lâmpada na qual deve ser derramado o óleo. Seu anseio é preciso, 
sua pulsão tão inevitável que nem mesmo pode ser recalcada por muito 
tempo” (BLOCH, 2005, p.68).

Na perspectiva de superar a consciência e pulsões mutiladas, na com-
preensão de que o processo de libertação se inicia ainda na sociedade 

3 Marcuse urges education and art as countermovements to alienation: an aesthetic rationality is 
thought to transcend the prevailing logic of performance and achievement in the one -dimensional 
society and to teach radical action towards justice and human fulfillment.
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atual e exige uma ruptura total com o estabelecido, já se pode encontrar 
a tendênci a de valores transcendentes nos grupos não integrados e nos 
intelectuais. Na conferência A libertação da sociedade opulenta, Marcuse vai 
ressaltar a tarefa dos intelectuais nas sociedades de capitalismo avançado 
e como eles podem romper com o invólucro da comunicação e doutrinação 
das massas, como catalisadores na função preparatória para despertar a 
classe trabalhadora para a consciência do seu papel histórico de libertação. 
Numa sociedade com alto desenvolvimento técnico associado ao processo 
produtivo, os intelectuais possuem a tarefa política de explorar as contradi-
ções do processo científico de produção e orientar o saber para a oposição 
e transformação do que está posto, portanto contrário ao modelo científico 
-produtivo baseado na destrutividade e exploração. Entretanto, nas socie-
dades que ainda não alcançaram o grau de desenvolvimento dos países 
centrais se poderia desviar o caminho, a construir sua trajetória alternativa 
tendo por finalidade a orientação do aparato técnico para a satisfação das 
necessidades verdadeiramente humanas e livres.

Nessa perspectiva, a educação deve ser compreendida em um sentido 
novo ao assumir o caráter teórico e prático, portanto político, que vai além 
dos limites tradicionais do ensinar e aprender, que transpõe as aulas e as 
instituições educacionais vigentes, fazendo-se necessário uma educação 
do corpo e do espírito, da razão e da imaginação, uma educação plena, que 
una o que está mutilado, posto que a racionalidade instrumental domina 
a natureza e aliena o homem do processo de produção na relação com a 
natureza.

Todavia, não se trata, como alerta Marcuse, de politizar o sistema educ 
acional, pois ele já é político4, por mais que grupos reacionários e hipócri-
tas esbravejem por uma “escola sem partido”5. Então, a proposta é realizar 
uma contra engenharia de produção e uma contra administração pública, 

4 Podemos observar as parcerias público -privadas nas universidades, cada vez mais destituindo o 
caráter público da produção de conhecimento e sendo orientado pelos interesses do mercado, dos 
financiadores. Na educação básica não é diferente, as avaliações externas de desempenho e as 
orientações de instituições bancárias na organização estrutural e pedagógica do ensino público.

5 Movimento no Brasil que visa limitar debates políticos e de gênero em sala de aula, numa clara 
perseguição à pluralidade de pensamento e produção de saber, um retrocesso que reforça uma 
visão e uma realidade na qual o positivismo é expressão da aliança entre a técnica e a produção, 
a racionalidade tecnológica na sociedade unidimensional, que gera desprezo pelas ciências hu-
manas. Sobre este tema sugerimos a leitura dos capítulos “Do pensamento negativo ao positivo: a 
racionalidade tecnológica e a lógica de dominação ” e “O triunfo do pensamento positivo: a filosofia 
unidimensional”, em O homem unidimensional.
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uma alternativa oposta à ordem estabelecida. Desta forma, compreender 
a necessidade de engendrar os valores e as necessidades pulsionais que 
repudiem os fundamentos e os valores difundidos na sociedade produtora 
de mercadorias: a agressividade e destruição.

Toda educação é terapêutica: terapêutica no sentido de libertar 
o homem, por todos os meios disponíveis, de uma sociedade 
na qual, no final da manhã, ele será transformado em uma fera, 
mesmo que ele não perceba. A educação, nesse sentido, é tera-
pêutica, e hoje toda ter apia é teoria política e prática política. 
(MARCUSE, 1986, p116. Tradução nossa) 6

A pulsão de vida, como uma racionalidade, daria forma a todo o processo 
produtivo, de organização do trabalho necessário, de circulação e fruição dos 
resultados produtivos de acordo com a necessidade de cada um, a interação 
de instrumentos e técnicas livres dos processos de exploração e violência, 
um ethos estético, uma racionalidade erótica.

A técnica deveria então tornar-se arte, e a arte serviria para formar a rea-
lidade: anular-se-ia a oposição entre o imaginativo e a razão, as faculdades 
mais altas e as mais baixas, o pensamento poético e o científico. Dar -se-ia 
a emergência de um novo princípio de Realidade, sob o qual a nova sensibili-
dade e uma inteligência científica dessublimada se combinariam na criação 
de um ethos estético. (MARCUSE, 1977, p. 40)

A gaya scienza só é concebível após a ruptura do contínuo histórico da 
dominação, uma nova direção e objetivo da ciência e tecnologia para a liber-
dade “formadas de acordo com uma nova sensibilid ade – as exigências 
dos instintos de vida”(MARCUSE, 1977, p. 34.), uma tecnologia da libertação. 
Uma razão que contribuiria para tornar o processo de produção em um pro-
cesso de criação. Portanto, um ethos estético, entendendo a estética no seu 
du plo sentido relativo à arte (belo) e aos sentidos, designa um processo pro-
dutivo -criativo em liberdade, um tal ambiente em que a própria tecnologia e 
a sociedade assumam feições estéticas.

6 Toda educación es terapéutica: terapéutica en el sentido de liberar al hombre, por todos los medios 
disponibles, de una sociedad en que, tarde temprano, va a ser transformado en una besti a, incluso 
si no lo advierte. La educación, en este sentido, es terapéutica, y hoy toda terapéutica es teoría 
política y prática política.
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Assim, uma educação estética é catalisadora na produção da subjeti 
vidade que antecipe a partir do hoje a beleza do futuro, a esperança de uma 
sociedade plenamente livre e solidária, pois essa racionalidade estética con-
verge na teoria e prática fundamentais para a plenitude humana: “Pois não 
só os cinco sentido s, mas também os assim chamados sentidos espirituais, 
os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra o sentido humano, 
a humanidade dos sentidos, vem a ser primeiramente pela existência do seu 
objeto, pela natureza humanizada” (MARX, 2010, p. 110) . Pois, a capacidade 
humana de agir de acordo com as leis da beleza põe à educação estética 
a possibilidade de uma sensibilidade criativa e receptiva de um horizonte 
alternativo à fealdade do mundo estabelecido. A mediação estética para a 
consciência crítica e um agir ético-político para a libertação.

Considerações finais

Aqui tentamos apontar um horizonte da crítica marcuseana no campo da 
educação, embora o autor não tenha sistematizado um pensamento sobre 
essa temática nos parece possível extrair de suas obras uma formulação 
sobre o papel da educação na formação de uma subjetividade emancipada. 
Esta que é pressuposto para a transformação qualitativa da sociedade e se 
constitui na interação intersubjetiva e objetiva com o mundo, que neces-
sita romper com os mecanismos que limitam as experiências perceptivas 
transcendentes. Assim, na possibilidade de uma educação eóritco-estética 
a negatividade do outro é o ensejo para a força agregadora e vinculativa de 
Eros, a relação livre e plena com o outro, a natureza e homem-mulher, sem 
exploração, dominação e destruição. Eis a possibilidade utópica, portanto 
real, de homens e mulheres integrados e integrais.
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GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL PELA LENTE DOS 
GESTORES E DAS GESTORAS ESCOLARES

Gilmar Pereira Costa1 | Wendel Melo Andrade 2 

Getuliana Sousa Colares3

Resumo: Gênero e diversidade sexual são duas categorias que tem cha-
mado a atenção de pesquisadores em educação, bem como dos demais 
envolvidos com a área, por serem temas tidos como ainda problemáticos e 
que, portanto, dividem visões e posturas. O presente artigo tem como obje-
tivo conhecer as concepções de gênero e diversidade sexual dos gestores 
e gestoras escolares de escolas de ensino médio situadas no município de 
Tauá, Ceará. Para tanto, foi realizado um estudo de caso múltiplo, a partir 
dos postulados da pesquisa qualitativa, adotando como técnica de coleta 
de dados a entrevista semiestruturada. Foram escolhidos como loci da 
pesquisa 03 escolas e os sujeitos respondentes são os gestores de cada 
unidade escolar. Os resultados mostram que predomina entre os líderes dos 
grupos gestores o reconhecimento à importância de se discutir as catego-
rias na escola, porém é recorrente o pouco ou total desconhecimento da 
temática, o que muitas vezes impede de ser abordada coerentemente.
Palavras-chave: Gênero, Diversidade Sexual, Gestão Escolar.

1 Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará - UECE, gpc_
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Introdução

É de conhecimento geral que a gestão escolar, tal como a concebemos 
atualmente, consiste em um viés recente no percurso histórico, datado 
especificamente da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

sendo incorporada, portanto, pela sociedade contemporânea, e atrelada à 
noção de “gestão democrática” expressa pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) nº: 9.394/1996, permeada por características 
como a coletividade, participação e dialogicidade.

Assumindo-se como instância responsável por formar cidadãos, à ges-
tão escolar é atribuída a função de enfrentar e superar os inúmeros desafios 
que se apresentam socialmente, no sentido de construir no indivíduo as 
competências necessárias ao andamento de sua vida. Não é à toa que ouvi-
mos em demasia o discurso de que a escola tem assumido funções que 
não são de fato as suas, o que acarreta um inchaço em suas atribuições ou, 
no oposto desse entendimento, uma desresponsabilização pelo indivíduo e 
tudo o que o reveste.

Nessa tônica, compreendemos que uma das temáticas mais recorren-
tes na escola contemporânea, envolvida no trabalho com as juventudes, 
consiste em discutir gênero e diversidade sexual, haja vista que um número 
considerável de pesquisas tem demonstrado que a abordagem incorreta ou 
insuficiente da questão pode acarretar problemas de ordem não somente 
subjetiva, mas implicarem diretamente no sucesso e abandono escolar. 
Desta forma, a concepção que gestores e gestoras escolares acerca do 
gênero e diversidade são, portanto, relevantes e estão diretamente ligadas à 
dinâmica escolar, não podendo ser ignoradas.

A presente pesquisa nasce da questão: que concepções de gênero e 
diversidade sexual apresentam os gestores e as gestoras escolares? Assim, 
adotamos como objetivo geral conhecer como esses/as profissionais con-
cebem gênero e diversidade; e como objetivos específicos: compreender 
como a gestão escolar pode potencializar a discussão sobre gênero e diver-
sidade na escola e identificar quais os desafios e alternativas a um trabalho 
significativo de respeito às diversidades no âmbito das escolas investigadas.

O artigo pode contribuir à prática de muitos gestores e educadores preo-
cupados com temáticas afins ao universo das juventudes. A discussão 
teórica do trabalho está organizada em dois pontos: o primeiro versa sobre 
o conceito de gestão escolar e o segundo sobre a conceituação de gênero e 
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diversidade sexual na escola. O cerne deste artigo, no entanto, reside na dis-
cussão dos achados da pesquisa, cuja análise dos dados empíricos fornece 
importantes subsídios reflexivos.

Metodologia

Todo trabalho de pesquisa reflete questões idiossincráticas do pesqui-
sador. Desta forma, na elaboração das intenções de pesquisa, sob a forma 
de projeto, inegavelmente a nossa experiência como docentes da educação 
básica, contribuiu na sistematização das ideias e impulsionou a busca de 
respostas para a questão-problema.

Desta feita, entendemos que a pesquisa tem como paradigma o fenome-
nológico, cujo pressuposto básico é afirmar que é inconcebível inferir “uma 
lei geral a partir da observação de casos particulares e da constatação da 
sua regularidade” (TOURINHO, 2010, p. 386). Assim, para a fenomenologia, 
o saber surge pelas e das essências, sendo estas dinâmicas e inerentes às 
experiências vividas (BICUDO, 2010).

Em relação à abordagem da pesquisa, esta se traduz como uma pes-
quisa qualitativa, compreendendo que esta é formada por:

[...] universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valo-
res e atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido 
como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue 
não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar 
suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 
seus semelhantes (MINAYO; GOMES, 2015, p. 21).

No que concerne ao delineamento, a pesquisa é tida como um estudo de 
caso. É relevante compreender que:

1. O estudo de caso é uma investigação empírica que
• investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em pro-

fundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente 
quando

• os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 
claramente evidentes. [...]
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2. A investigação do estudo de caso
• enfrenta a situação tecnicamente diferenciada em que exis-

tirão muito mais variáveis de interesse do que pontos de 
dados, e, como resultado

• conta com múltiplas fontes de evidência, com os dados 
precisando convergir de maneira triangular, e como outro 
resultado

• beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições 
teóricas para orientar a coleta e a análise de dados (YIN, 
2015, p. 17-18, grifos nossos).

A técnica adotada para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, 
com roteiro elaborado previamente e apreciado pelos/as respondentes 
minutos antes da realização. Os ítens versavam sobre a concepção de 
gênero que cada gestor/a apresenta, tratamento da gestão quanto à abor-
dagem do gênero e da diversidade na escola e desafios e alternativas que 
enxergam na atuação das escolas que gerem. As entrevistas foram grava-
das com o auxílio de aparelho de telefonia móvel e os dados do perfil dos/as 
entrevistados/as foram registrados em formulário impresso.

Sendo categorizada como um estudo de caso múltiplo, a pesquisa apre-
senta como loci 03 instituições escolares de ensino médio de diferentes 
tipologias, sendo: 01 regular, com funcionamento em tempo parcial; 01 que 
funciona em tempo integral, com currículo da base comum e disciplinas ele-
tivas; e 01 profissional, cujo currículo conta com disciplinas da base comum, 
base técnico-profissionalizante e diversificada.

Em relação aos sujeitos respondentes, tratam-se dos/das gestores/as 
escolares das referidas instituições, sendo 01 homem e 02 mulheres. São 
professores com formação específica, cujo ingresso na esfera estadual se 
deu por meio de concurso público de provas e títulos; experiência em docên-
cia entre 05 a 15 anos e em gestão entre 05 a 09 anos. A faixa etária dos/as 
gestores/as é de 35 a 45 anos.

Como garantia dos procedimentos éticos, será preservado o anonimato 
dos/as gestores/as, sendo eles designados como Gestor 1, Gestor 2 e Gestor 
3. Todos/as os/as gestores/as assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), autorizando a divulgação dos resultados desta pes-
quisa em eventos e periódicos científicos.
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Gestão escolar: conceito e breve história

O conceito de gestão escolar é sedimentado na história e nem sem-
pre esteve ligado ao viés democrático, haja vista que se trata de uma ideia 
condicionada de acordo com o contexto histórico e, portanto, reflete as carac-
terísticas dos dintintos cenários. Etimologicamente, gestão deriva do latim 
gestione, referindo-se ao ato ou efeito de gerir, de administrar (OLIVEIRA; 
VASQUES-MENEZES, 2018).

Com relação ao conceito, podemos dizer que:

Uma forma de conceituar gestão é vê-la como um processo 
de mobilização da competência e da energia de pessoas cole-
tivamente organizadas para que, por sua participação ativa e 
competente, promovam a realização, o mais plenamente possível, 
dos objetivos de sua unidade de trabalho, no caso, os objetivos 
educacionais (LÜCK, 2013, p. 21, grifos nossos).

Os grifos contidos na assertiva consistem justamente nas palavras-
-chave que sintetizam o pensamento da autora. Primeiramente, se a gestão 
consiste em fenômeno exclusivamente humano, ela vale-se do empreendi-
mento de competências e energia das pessoas que a integram e, como tal, 
agem mediante a mobilização que lhes chega, tendo em vista o atendimento 
aos objetivos educacionais a que se propõem.

É importante ressaltar que por muito tempo convivemos com a ideia 
reducionista de gestão como restrita ao ato de administrar. Assim sendo, 
em muitos cenários históricos é possível se deparar com a visão de que gerir 
é pura e simplesmente administrar um bem ou serviço, seguindo os pilares 
da administração clássica ou mesmo teorias de viés mais contemporâneos, 
porém com a mesma tônica citada.

No tocante à historicização da gestão escolar no Brasil, podemos dizer 
que ela ocorre em diferentes períodos que traduzem visões bem específicas: 
os estudos clássicos (da década de 1930 até meados da década de 1970), 
os estudos críticos (cujo início ocorre na década de 1970 até os anos finais 
da década de 1980) e o período pós-1987, vigente até a atualidade, mesmo 
estando em crise decorrente do momento vivenciado no país (ALMEIDA; 
SOUZA, 2009).
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Em linhas gerais, o período concernente aos estudos clássicos, que 
ocorre da década de 1930 até meados da década de 1970, é caracterizado 
por uma confusão conceitual entre as noções de direção e gestão escolar, 
é muito comum uma aplicação dos princípios da administração científica 
no espaço escolar e às escolas cabe o objetivo de tornar os alunos mais 
eficientes, sendo o diretor incumbido de zelar pela salvaguarda das políti-
cas educacionais, como o centro da gestão, o líder que faz da instituição 
escolar reduto da legislação educacional e, portanto, dos interesses que a 
esfera pública traça para o alunado. São expoentes desta corrente da gestão 
os autores: Carneiro Leão, Querino Ribeiro, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, 
Myrtes Alonso e Benno Sander.

Quanto aos estudos críticos, que se estendem da década de 1970 até os 
anos finais da década de 1980, assistimos a uma maior abertura nas visões 
de educação e dos papeis dos alunos e professores nos processos edu-
cativos, tendo como pressupostos básicos: uma ferrenha crítica à adoção 
da administração científica como norteadora da gestão escolar, oposição à 
ideia de centralidade do diretor nos processos decisórios e operacionais da 
escola e reconhecimento à dimensão política da administração. Nesse viés, 
temos como representantes: Miguel Arroyo, Maria Dativa Goncalves, Maria 
de Fatima Félix e Vitor Henrique Paro.

Por sua vez, o período que compreende o ano de 1987 e tudo o que ocorreu 
após a democratização do país representa o nascedouro de uma concepção 
de gestão escolar que enxerga as particularidades dos fenômenos educa-
tivos e veem na dimensão pedagógica a centralidade da gestão escolar. 
Não se trata apenas de mudança de nomenclaturas, mas da modificação 
de concepção, o que repercute fortemente na dinâmica escolar, principal-
mente se considerarmos que até então o teor pedagógico era considerado 
acessório na definição de direção escolar, configurando-se, inclusive, numa 
contradição.

A esse respeito, vale elucidar que a gestão pedagógica:

Qual o principal objetivo da escola? A resposta lógica a essa 
questão é a de que os alunos aprendam e tenham a oportuni-
dade de desenvolver o seu potencial e as habilidades necessárias 
para que possam participar ativamente dos contextos sociais de 
que fazem parte, tanto aproveitando o seu acervo sociocultural e 
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produtivo, como contribuindo para a sua expansão. Aprendizagem 
e formação dos alunos são, pois, o foco do trabalho escolar.
Resumidamente esse é o papel da escola, facilmente reconhe-
cido e indicado por todos. A sua realização, porém, apenas se dá 
na medida em que todos e cada um dos profissionais que atuam 
na escola entendam e assumam esse papel como seu. Afinal, 
uma escola é uma organização social constituída e feita por pes-
soas. Esse processo, por certo, por sua complexidade, dinâmica 
e abrangência, demanda uma gestão específica que envolve a 
articulação entre concepções, estratégias, métodos e conteúdos, 
assim como demanda esforços, recursos e ações, com foco nos 
resultados pretendidos. Esse processo de articulação representa 
a gestão pedagógica (LÜCK, 2009, p. 94).

Importa assinalar que a ideia de gestão escolar na contemporaneidade 
só faz sentido se somada à de gestão democrática e participativa, cujo 
sentido se justifica com base no modelo político que o país adota desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e toda a política educacional 
subsequente reforça. Como democracia e participação abarcam as noções 
de representatividade, inferimos que por si só também apresenta relação 
com o conceito de diversidade e sua efetividade nos mais distintos campos 
de atuação humana.

Gênero e diversidade sexual: o que são e como estão presentes 
na escola

Os estudos sobre gênero e diversidade sexual existem há muito tempo, 
porém em se tratando de sua articulação com a educação e mais diretamente 
à escola são recentes as pesquisas e obras publicadas. Nesse sentido, con-
sideramos que o conhecimento conceitual acerca destas noções carece de 
maior difusão, no intuito de um número cada vez maior de indivíduos conhe-
cê-las. Sabemos que o preconceito, em suas mais diversas expressões, 
nasce do desconhecimento, da ausência de convívio e do senso comum a 
esse respeito.

A gênese do principal equívoco concernente à sexualidade consiste 
no forte apego social à perspectiva da reprodução, o que contribui para 
um enquadramento biológico que concebe homem e mulher como única 
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possibilidade, em um universo binário de relações sexuais. Há que se atentar 
ainda para o fato de que, ao entender sexualidade como sinônimo de sexo, 
o indivíduo está adotando um conceito restrito e equivocado. Loiola (2009) 
reforça que, para romper com visões preconcebidas como as relacionadas, 
é necessário desnaturalizar e desmafimiliarizar as noções já acomodadas e 
afastar de nosso entendimento os sistemas binários nas relações de gênero 
e diversidade, o que consiste em processo moroso numa sociedade de raí-
zes patriarcais e essencialmente conservadora.

Em um texto denso que problematiza as diversidades, Loiola (2009) faz 
um apanhado histórico, recorrendo a inúmeros autores, clássicos e da atua-
lidade, para elucidar como ao longo dos tempos a sexualidade foi tida como 
tabu e a diversidade que a caracteriza cerceada de maneira violenta e cruel. 
Assim,

[...] foram instituídos espaços e discursos acerca da sexualidade 
dentro de uma intencionalidade descaracterizadora da mesma. 
Mas, [...] os sujeitos concretos, minoritariamente concebidos 
como “anormais” ou “desviantes” e ainda “inversos” em relação a 
sua sexualidade resistiram e encontraram, também , estratégias 
para o combate à violência e a defesa da existência da diversidade 
sexual, de modo que, com uma série de movimentos foi apare-
cendo na sociedade uma outra configuração, descortinando a 
moralidade segregadora, pondo em evidência a visibilidade das 
diferenças (LOIOLA, 2009, p. 55).

É necessário e relevante, portanto, compreender que gênero:

[...] uma noção que postula que o sexo é o produto de uma cons-
trução social permanente que dá forma, no interior de todas as 
sociedades humanas, à organização das relações sociais entre 
homens e mulheres. Esta noção surgiu da necessidade de insistir 
no caráter fundamentalmente social das diferenças fundadas no 
sexo. O gênero é o elemento constitutivo dessas relações sociais 
fundadas nas diferenças perceptíveis entre os sexos, e é um 
primeiro modo de dar significado às relações de poder (SCOTT, 
1995, p. 79-80).
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Na discussão sobre as diferenças de papeis desempenhados por homens 
e mulheres, não podemos deixar de destacar o contributo da obra de Louro 
(2007), a qual reconhece que a instituição escolar se configura em espaço de 
manifestações do gênero e da sexualidade, por duas vias: a da negação ou 
da legitimação da supremacia de um gênero em detrimento a outro. A autora 
chama a atenção para o fato de que a escola contemporânea, reproduzindo 
posturas de outrora, atua de forma machista, sendo, portanto, projetada 
através de ideologias masculinas e masculinizadoras (LOURO, 2007).

Fazendo uma análise mais profunda de como o gênero está imbricado 
nas relações educativas, a mesma autora afirma que:

Diferenças, distinções, desigualdades [...] a escola entende disso. 
Na verdade, a escola produz isso. Desde seu início, a instituição 
escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar 
os sujeitos, tornando aqueles que nela entravam distintos dos 
outros, os que a ela tinham acesso. Ela dividiu também, interna-
mente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de 
classificação, ordenamento, hierarquização (LOURO, 2007, p. 57).

As discussões sobre gênero e diversidade tem ganhado força principal-
mente através da multiplicidade de estudos travados nas áreas das ciências 
sociais, antropologia e política, conferindo visibilidade a estes temas que em 
momentos anteriores da história eram invisibilizados ou totalmente igno-
rados. A educação, como uma das instâncias principais envolvidas nos 
processos formativos do indivíduo não pode se isentar desta discussão, sob 
pena de negligenciar seu papel enquanto dimensão essencial e, portanto, 
determinante na sua atuação social. Discutir gênero na educação atual-
mente mais que possibilidade, é demanda e, como tal, urge de ser atendida.

Resultados e discussão

A imersão no campo de pesquisa ocorreu, conforme detalhamento no 
ítem Metodologia, em 03 instituições escolares que ofertam ensino médio 
e, portanto, são da jurisprudência do Governo do Estado do Ceará, funcio-
nando sob três categorias distintas: 01 escola regular, 01 de tempo integral 
e 01 profissional. Os sujeitos respondentes são justamente os/as gestores/
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as escolares que assumem a liderança do grupo gestor de cada unidade 
escolar.

Como adotamos a técnica da entrevista semiestruturada, faremos a 
análise dos principais resultados concernentes aos principais itens sobre os 
quais discorreram os/as gestores/as.

À princípio, propomos aos/às gestores/as que falassem sobre as suas 
concepções de gênero e diversidade sexual. As narrativas dos/as gestores 
foram as seguintes:

[...] Conheço pouco sobre a temática, porém sei que a diversi-
dade deve ser acolhida e respeitada, inclusive porque hoje nós 
temos as leis e garantias que são conquistas de muitas lutas dos 
movimentos sociais. Vejo que muitos que estão na escola não 
aceitam, chegando mesmo até a desrespeitar, porém, no dia a 
dia, temos a obrigação de cumprir as leis e de melhorar como 
seres humanos (Gestor 1).
O gênero tem a ver com os papeis sociais que meninos e meni-
nas, homens e mulheres assumem na sociedade e em outros 
espaços. Muita gente confunde gênero com sexualidade, com 
orientação sexual ou no pior dos casos, com sexo. Gênero é tudo 
que diz respeito à forma como você se reconhece e como age 
individual e coletivamente. Nós estamos acostumados aos polos: 
homem de um lado, mulher do outro e ambos foram feitos um 
para o outro, mas a gente esquece que há o diferente e que cada 
um manifesta a sua identidade conforme se constrói ao longo da 
vida [...] (Gestor 2).
[...] Eu confesso que me sinto despreparada para lidar com a 
temática. Gostaria de saber mais para sentir segurança. Mesmo 
assim, sempre que me deparo com alguma situação que seja 
ligada a essas questões, busco orientação para agir respeitando 
a legalidade das coisas e as pessoas envolvidas. Admito meu 
desconhecimento, mas ajo todo dia em prol de que todos nesta 
escola sejam reconhecidos e valorizados em suas diferenças 
(Gestor 3).

Nos depoimentos dos/as 03 gestores/as, é possível identificar a assun-
ção da dificuldade em trabalhar a diversidade na escola, em especial a de 
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ordem sexual, mas no contraponto, percebemos abertura e reconhecimento 
da importância de se investir no trabalho qualificado em gênero e diversi-
dade sexual por todos que compõem a comunidade escolar.

Em seguida, questionamos os/as gestores/as acerca de situações que 
ocorreram nas escolas em que atuam onde foi possível visualizar gênero e 
diversidade sexual e que careceram de intervenção. A esse respeito, os/as 
gestores trouxeram memórias significativas ao nosso estudo:

A situação mais “diferente” (faz sinal ilustrativo de aspas com as 
mãos) que ocorreu em nossa gestão foi quando uma aluna trans, 
maior de idade, fez a solicitação ao núcleo gestor para a adoção 
de seu nome social nos documentos internos. O fato gerou bur-
burinho por parte de alguns alunos e alunas, mas logo foi sanado. 
Com o corpo docente, percebemos uma divisão: os favoráveis e 
os desfavoráveis. Como nós resolvemos? Nos planejamentos 
semanais fomos estudar a legislação federal e estadual sobre 
nome social e, com esse embasamento, a questão foi resolvida. 
Desde então, o uso do nome social tem sido tranquilo (Gestor 1).
Os alunos foram para uma excursão e no transporte ocorreram 
alguns atos íntimos entre eles. Quando retornaram, um grupo de 
alunos que foi espalhou a notícia na escola. Um alvoroço ocorreu 
por parte de um grupo de alunos que solicitou a expulsão dos 
alunos envolvidos por estarem praticando esses atos. Os alunos 
passaram por intervenções, acompanhados dos seus responsá-
veis e permaneceram na escola. Na época, tivemos que promover 
palestras com os alunos, com profissionais de variadas áreas, 
pois sentimos que ali havia muito preconceito envolvido (Gestor 
2).

Nas respostas acima podemos comprovar a dificuldade existente em se 
trabalhar cotidianamente na escola com gênero e diversidade sexual, porém 
nos deparamos com a postura adequada da gestão no sentido de intervir 
nas situações. Se a gestão tivesse ignorado alguns desses episódios e não 
os tratasse como “conteúdos” passíveis de abordagem estaria descum-
prindo sua missão que é a de zelar pelos educandos em suas pluralidades, 
premissa constante na Constituição Federal de 1988 e demais instrumentos 
legais/teóricos sobre educação vigentes no país.
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Na tentativa de perceber como os/as gestores/as visualizam as realida-
des em que estão inseridos, indagamos sobre que desafios e alternativas 
identificam no trabalho das escolas em que atuam. Como as respostas se 
repetem, condensamos as informações em um quadro:

Quadro 1 – Desafios e alternativas da atuação em gênero e diversidade pelas escolas

DESAFIOS ALTERNATIVAS

• Falta de embasamento para lidar adequadamente 
com a discussão; 

• Falta de adesão do corpo docente; 
• Ausência de abertura das famílias; 
• Conservadorismo; 
• Posturas machistas dos alunos e alunas, professores 

e professoras e demais segmentos.

• Investir em formação dos professores e dos alunos;
• Estudar mais intensamente nos planejamentos 

coletivos; 
• Sensibilizar as famílias; 
• Intervir nas situações preconceituosas; 
• Fomentar a criação de projetos temáticos; 
• Protagonizar as áreas de Linguagens e Códigos e 

Ciências Humanas na liderança dos projetos e ações.

Fonte: Elaboração própria.

A recorrência das respostas nos fornece uma importante evidência: as 
realidades são distintas, porém as dificuldades levantadas são praticamente 
as mesmas e apresentam sua base no desconhecimento conceitual/teórico 
das esferas do gênero e da diversidade sexual. Assim, conhecer e construir 
embasamento é o primeiro passo para que se possa implementar um traba-
lho signifiativo de acolhida às diferenças na escola.

Considerações finais

A pesquisa em questão versa sobre gênero e a diversidade sexual pre-
sentes na escola, vistas como expressões desviantes, transgressoras, 
intoleráveis e uma série de outros adjetivos de acepção negativa que per-
meiam o imaginário dos dintintos sujeitos que transitam na instituição 
escolar. Trata-se de um trabalho comprometido com o direito do Outro a ser 
diferente e, como tal, respeitado e considerado na dinâmica estudantil.

A gestão escolar, assim como os demais saberes e fazeres que compor-
tam o complexo processo educativo não pode fugir à missão de considerar 
tais juventudes na cotidianidade escolar, haja vista que tais questões estão 
presentes em tal ambiente de maneira incisiva e, sendo latentes, não podem 
ser ignorados, deixados à deriva.

Os resultados da pesquisa nos mostraram que os/as gestores/as inves-
tigados/as, inseridos em escolas com dinâmicas totalmente distintas, 
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vivenciam os mesmos dilemas e apontam caminhos de superação similares. 
Panoramicamente, podemos afirmar que eles/as sinalizam o reconheci-
mento à importância da abordagem da temática na escola, porém assumem 
a falta de bagagem teórico-conceitual para agir coerentemente nas situa-
ções em que gênero e diversidade sexual se mostram como problemáticas.

Entendemos que este foi um estudo desenvolvido em um cenário espe-
cífico, com sujeitos também específicos, porém os achados da pesquisa 
podem auxiliar gestores/as, professores/as, funcionários/as, pais e mães 
e alunos/as a refletirem sobre suas realidades e melhorarem suas práticas.

É válido salientar que o despreparo para lidar com o gênero e a diversi-
dade sexual na escola não será solucionado com o simples reconhecimento 
a esta limitação. A escola pode se valer dos seus momentos de planeja-
mento, pela via da formação entre pares, para estudar sobre a temática, bem 
como convocar a comunidade do seu entorno a participar desse processo, 
para então sensibilizar os diversos segmentos que dela fazem parte.

Não há receitas prontas ou caminhos já definidos para a superação do 
frágil trabalho em gênero e diversidade desenvolvido pelas escolas em geral, 
porém é necessário que cada instituição, em observância à sua realidade, 
defina os caminhos que são passíveis de trilhar, considerando, sobretudo, 
que as alternativas devem ser simples e viáveis. Não se faz necessário que 
a escola promova saídas mirabolantes para os problemas que ela vivencia 
em seu cotidiano. Ao contrário, somente pela via do trabalho coletivo, lide-
rado por uma gestão consciente de suas funções, é que a escola assumirá a 
riqueza de sua diversidade e impulsionará o seu projeto educativo.



1549
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

ALMEIDA, J. R. A. de; SOUZA, A. Gestão escolar: desafios e possibilidades. 
Curitiba: SEE, 2009.

BICUDO, M. A. Filosofia da Educação Matemática: fenomenologia, concepções, 
possibilidades didático-pedagógicas. São Paulo: UNESP, 2010.

LOURO, G. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

LÜCK, H. A gestão participativa na escola. 11. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

______. Dimensões da gestão escolar e suas competências. Curitiba: Positivo, 
2009.

MINAYO, M. C. S (Org.); GOMES, S. F. D. R. Pesquisa social: teoria, método e criati-
vidade. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

OLIVEIRA, I. C.; VASQUES-MENEZES, I. Revisão de literatura: o conceito de gestão 
escolar. Cadernos de Pesquisa, v. 48, n. 169, p. 876-900, jul./set. 2018. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/cp/v48n169/1980-5314-cp-48-169-876.pdf>. 
Acesso em: 21 jul. 2019.

SCOTT, J. W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Revista Educação & 
Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul. /dez. 1995.

TOURINHO, C. Fenomenologia e ciências humanas: a crítica de Husserl ao positi-
vismo, Revista de Filosofia Aurora, v. 22, n. 31, p. 379-389, jul./dez. 2010.

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2015.



1550
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

A CONDIÇÃO FASCISTA: ASCENSO E RETORNO AO 
NÃO-MESMO

Vicente juciê Sobreira Junior1

Resumo: O presente ensaio trata-se de um estudo inicial sobre o avanço 
das formas de opressão política nas democracias liberais que, contradito-
riamente, apresentam elementos de um totalitarismo moderno. No entanto, 
tem-se um problema diante da característica paradigmática dessa ques-
tão: Como abordar sobre a existência do totalitarismo em pleno Estado 
democrático no século XXI? Contrariedade, essa, que vem sendo objeto de 
pesquisas e reflexões feitas por muitos autores, demarcando o problema 
enquanto paradigma após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos 
EUA. Porém, a complexidade conceitual tem dificultado a decodificação do 
teorema posto na contemporaneidade, com avanço de programas políticos 
autoritários, incidindo diretamente na organização das resistências e nos 
enfrentamentos a lógica de opressão. Diante disso, propõe-se no trabalho, 
pensar o totalitarismo moderno sob a tutela democrática enquanto con-
dição fascista predominante. Ou melhor, nomear o avanço dessa política 
como um fascismo sob novas vestes, mantendo uma relação de similari-
dade histórica, preservando o que há de fundamental em seu conteúdo e 
forma. Assim, apresenta-se o resgate do conceito do fascismo como uma 
necessidade em avançar na compreensão acerca das contradições emer-
gentes, originadas após os processos de germinação do totalitarismo no 
âmago da democracia liberal e suas variadas e difusas terminologias, tais 
como, estado de exceção, estado de extinção, estado de catástrofe e pós-
-democracia. Portanto, o estudo pretende contribuir com as pesquisas no 
campo da filosofia política acerca do fascismo como opressão dominante 
no século XXI.
Palavras-chave: Fascismo. Totalitarismo. Democracia. Política.

1 Mestre em Educação (UFMA). Graduado em Filosofia (UECE). Professor de Filosofia/ Filosofia da 
Educação (IFMA). 

 E-mail: vicente.sobreira@ifma.edu.br
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THE FASCIST CONDITION: ascension and return to the non-self

Abstract: This essay is an initial study of the advancement of forms of poli-
tical oppression in liberal democracies that contradictorily present elements 
of modern totalitarianism. However, there is a problem with the paradigmatic 
characteristic of this question: How to approach the existence of totalitaria-
nism in the full democratic state in the 21st century? This contradiction, which 
has been the object of research and reflection by many authors, demarcating 
the problem as a paradigm after the attacks of September 11, 2001 in the 
USA. However, the conceptual complexity has hindered the decoding of the 
theorem placed in contemporaneity, with the advancement of authoritarian 
political programs, directly influencing the organization of resistance and the 
logic of oppression in the confrontations. In view of this, it is proposed in the 
work to think of modern totalitarianism under democratic tutelage as the 
predominant fascist condition. In other words, to name the advance of this 
policy as a fascism under new clothes, maintaining a relationship of histori-
cal similarity, preserving what is fundamental in its content and form. Thus, 
the rescue of the concept of fascism is presented as a need to advance the 
understanding of the emerging contradictions, originated after the proces-
ses of germination of totalitarianism at the heart of liberal democracy and its 
varied and diffuse terminologies, such as, state of exception, state of extinc-
tion, state of catastrophe and post-democracy. Therefore, the study intends 
to contribute to research in the field of political philosophy on fascism as the 
dominant oppression in the 21st century.
Key words: Fascism. Totalitarism. Democracy. Politics.
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Introdução

O ensaio teve como proposta contribuir com o debate no campo de 
filosofia política relacionado a questão da opressão e suas formas, 
especificando a complexidade significativa do conceito na construção 

do entendimento acerca das novas práticas totalitárias inseridas na liberal 
democracia no século XXI, em que se entremisturam com contornos pro-
lixos a práticas próprias de Estados autoritários e totalitários, reajustando 
estruturalmente e conjunturalmente, os espaços a uma lógica de exceção 
predominante nas esferas internas e externas, sob a justificativa do com-
bate ao terror, da proteção da soberania contra os possíveis inimigos e da 
guerra as drogas etc., intensificadas desde os acontecimentos pós- 11 de 
setembro de 2001 nos EUA.

Provocando, juntamente com contexto de crise do capital, uma trans-
formação profunda nas formas da organização política mundial, como uma 
(re)virada política após a primeira década dos anos 2000, com o avanço da 
extrema-direita em contexto global, certa permissividade internacional da 
violação dos direitos humanos e da dignidade humana por governos liberais 
democráticos, o avanço do fundamentalismo religioso, político e econômico, 
novos métodos de censura, fortalecimento do Estado policialesco, dentre 
outras questões.

Portanto, propõe-se, com análises ainda bastante sucintas, ressaltar o 
fascismo como conceito importante ao entendimento da prática política 
em que democracia e totalitarismo não se opõem e, sim, aparentemente, 
parecem complementarem-se. Para isso, sublinha-se a necessidade da 
compreensão que após o processo de germinação (pós- 11 de setembro 
2001), há um aprofundamento de certo espectro fascista. Assim, talvez seja 
razoável assumir tal conceito como elemento chave para pensar a conjun-
tura e estrutura mundial de avanço do totalitarismo e sua relação difusa 
com as democracias liberais. Desse modo, possivelmente, ao entendimento 
do ensaio, pode-se abrir novos teoremas e alternativas convergentes a 
construção da resistência em todas as esferas da vida. Logo, diante da com-
plexidade posta, intenta-se, para isso, identificar o novo tempo do mundo, 
em que há uma retomada de certa agenda fascista em sua versão high tech 
no século XXI no âmago da democracia: uma condição fascista!
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O problema em seu lugar

É possível considerar o fascismo como conceito fundamental para pen-
sar a nova gramática política autoritária do tempo presente? Como demarcar 
o problema sob a tutela de um estado democrático? Parece que o filósofo 
Jason Stanley (2019) ao pontuar o problema enquanto “política fascista”, 
apresenta uma linguagem mais direta a questão posta, considerando que 
não necessariamente é preciso estar em um estado plenamente fascista 
para que se predomine tal condição. De acordo com o autor, a política fas-
cista possui variadas formas e táticas que se impõem na esfera de um 
estado em que aparentemente as instituições democráticas estão em pleno 
funcionamento.

No entanto, entende-se que a captura da condição fascista se dar com-
preendendo seus elementos fundamentais para apreender o paradigma 
posto, tais como, o clamor por um “passado místico”, a imagem propagada, 
o “anti-intelectualismo, a irrealidade”, o sentido “hierárquico” das relações 
de poder, a reversão da ideia de opressão com “a vitimização”, a imposi-
ção paranoica de um estado policialesco com o pretexto da “lei e ordem” 
como forma de controle, a “ansiedade sexual”, os “apelos à noção de pátria 
e desarticulação da união do bem-estar público” (STANLEY, 2019, p. 14).

Talvez, abordando o objeto enquanto fascismo seja uma maneira eluci-
dativa de lidar com a forma opressora do tempo presente. Visto que, essa 
relação de coexistência entre a democracia no século XXI e o totalitarismo 
moderno, tem provocado, certa imprecisão acerca das ações de enfrenta-
mento no campo político, nos movimentos sociais e nas microesferas do 
cotidiano. Tem-se avançado nas relações sociais em sua totalidade certa 
condição fascista paradoxal que vem retomando os espaços de poder eco-
nômico, político, social, jurídico e cultural nas sociedades democráticas que, 
com toda a dinâmica de conexão-mundo tem se entranhado em espaços 
de maior precariedade existencial.

Umberto Eco (2018), de forma antecipatória, desenvolve algumas refle-
xões que oferecem elementos importantes para se pensar o século XXI2, 
considerando o fascismo como um conceito e prática ainda muito presente 
nas ideias e formas políticas mundiais, não somente sob a esfera do estado, 

2 Referente ao ensaio acerca do fascismo que foi produzido em 1997, no qual o autor desenvolve 
reflexões sobre a retomada de uma agenda global autoritária, com inúmeros elementos próprios 
das políticas fascistas.
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mas, nas microesferas da vida privada cotidiana enquanto corpo ressentido 
no âmago das relações sociais, familiares e afetivas, nomeando essas for-
mas entre movimento e permanência de “Ur-fascismo”.

Diante do avanço das políticas fascistas nas democracias liberais no 
século XXI, a condição de precariedade existencial presente e do sentido 
de movimento e permanência nas reflexões de Eco acerca da prática de 
fascismo, inevitável não lembrar de um filme de Igmar Bergman chamado 
O ovo da Serpente, que retrata de forma sagaz o quadro de ressentimento 
e violência a sombra de constantes angústias, medos e vazios existenciais, 
emergidos diante de certa sensação de impotência dos corpos em dar conta 
das experiências traumáticas, afetando os sentimentos devastados por 
uma paranoica negação da realidade, imaginando um passado místico e um 
futuro promissor para se libertar do mísero presente. A trama se passa em 
uma sociedade derrotada pós-primeira guerra mundial, remontando sujei-
tos privados de uma existência plena, oferecendo, assim, um terreno fértil a 
qualquer ideia e discurso populista oportunista que se propusesse a superar 
esse estado de ressentimento, desesperança e angústia, que captasse toda 
a revolta guardada e as transformasse em ação.

Dessa maneira, parece surgir um caminho interessante para se pensar 
a condição fascista do tempo presente, entende-la enquanto forma oportu-
nista que aproveita-se das instabilidades dos sujeitos em tempos de crises 
das formas de organização da vida em sua totalidade, das esferas micro a 
macro, captando as subjetivações totalitárias do tempo, potencializando a 
revolta fundada em seus elementos constituintes.

Então, não se trata somente de um processo de estranhamento e alie-
nação, mas de um campo de narrativa e prática concreta conectada com o 
vazio do tempo presente. Esse, talvez, seja o ovo da serpente em constante 
processo rebentação. Tal germinação, ao entendimento do ensaio, já se efe-
tivou, sua forma já se desponta. Assim, é preciso nomear as coisas como 
são de fato: por isso, defende-se chamar de Fascismo!

Eco (2018), já indica os sinais de renovação do fascismo, captando as 
metamorfoses, propondo enquanto um conceito em movimento eterno, um 
contínuo ascenso e retorno ao não-mesmo. Como o próprio pensador ita-
liano afirma: “o Ur-fascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes 
civis” (ECO, 2018, pp. 60-61). Para o autor, seria muito fácil aos que lutam 
contra o fascismo que alguém se pronunciasse em defesa de Auschwitz e 
outras formas de práticas autoritárias históricas explicitamente. O fascismo 
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pode assumir em seu retorno “vestes mais inocentes”, em que a escalada 
autoritária sob determinada condição política empodera desde o poder 
executivo ao mais simples colega de trabalho. Por isso é preciso “desmas-
cará-lo e apontar o dedo para cada uma de suas novas formas – a cada dia, 
em cada lugar do mundo” (ECO, 2018, p. 61).

Ressalta, Eco (2018, p. 32), não “ser razão suficiente” a “prioridade histó-
rica” acerca do conceito de fascismo. Para ele, tornou-se uma “sinédoque, 
uma denominação pars pro totó para os mais diversos movimentos totali-
tários”. Contudo, não defende nenhuma “quintessência e nem sequer uma 
só essência”. Mas, se trata de uma forma com contornos imprecisos e difu-
sos, ou como chama: “fuzzy”.

Eco (2018, p. 35) justificando a sua tese acerca do caráter “fuzzy”, os 
difíceis e confusos contornos do fascismo. Afirma que

[...] o partido fascista nasceu proclamando sua nova ordem revo-
lucionária, mais era financiado pelos proprietários rurais mais 
conservadores, que esperavam uma contrarrevolução. O fas-
cismo do começo era republicano e sobreviveu durante vinte 
anos proclamando sua lealdade à família real, permitindo que 
‘duce’ puxasse as cordinhas de um ‘rei’, a quem ofereceu até 
o título de ‘imperador’. Mas quando, em 1943, o rei despediu 
Mussolini, o partido reapareceu dois meses depois, com a ajuda 
dos alemães, sob a bandeira de sua república ‘social’, reciclando 
sua velha partitura revolucionária, enriquecida de acentuações 
quase jacobinas.

De acordo com Eco (2018) o fascismo se trata de um conceito sem 
bases filosóficas que se articula a “arquétipos” emocionais, uma forma de 
“desconjuntamentamento político ideológico”, onde, ao mesmo instante em 
que se permite algumas manifestações ‘críticas’3, promove assassinatos, 

3 Um emblemático caso foi a poesia dos herméticos na Itália fascista que, de acordo com Eco (2018, 
pp. - 39) “representou uma reação ao estilo pomposo do regime: estes poetas tinham permissão 
para elaborar seus protestos dentro da torre de marfim. O sentimento dos herméticos era exata-
mente o contrário do culto fascista do otimismo e do heroísmo. O regime tolerava esta divergência 
evidente porque não dava atenção suficiente a um jargão tão obscuro [...] O que não significa que o 
fascismo italiano fosse tolerante. Gramsci foi mantido na prisão até a morte, Matteotti e os irmãos 
Rosselli foram assassinados, a liberdade de imprensa foi suspensa, os sindicatos desmantelados, 
os dissidentes políticos confinados em ilhas remotas, o Poder Legislativo se transformou em pura 



1556
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

censura a liberdade de imprensa, persegue sindicatos, prende opositores 
políticos, monta uma estrutura de estado na qual os poderes legislativo e 
judiciário são subsumidos pelo executivo (ou mesmo, todos os poderes 
são implodidos), passando a deter o poder centralizado de controle sobre 
as informações, leis e decisões. Para reforçar sua tese do fascismo eterno, 
o filósofo, apoia-se na noção de jogo de Wittgenstein, partindo da ideia de 
que “os jogos são uma série de atividades diversas que apresentam ape-
nas alguma ‘semelhança de família’” (ECO, 2018, p. 40)4, um conceito que 
se adapta a “tudo [...] porque é possível eliminar de um regime fascista um 
ou mais aspectos, e ele continuará a ser reconhecido como fascista” (ECO, 
2018, pp. 42 - 43).

Talvez, o caminho conceitual apresentado por Eco ofereça uma possibi-
lidade de entendimento porque o discurso acerca do fascismo tem ocupado 
o campo de debate da filosofia política no século XXI em que predominam 
globalmente a organização liberal-democrática. Certamente, não se trata de 
algo simples de explicar a coexistência entre formas aparentemente opos-
tas como as democracias liberais e o totalitarismo moderno.

Contudo, talvez, também seja necessário ponderar o problema termi-
nológico do totalitarismo à disputa de concepções próprias da polarização 
político-intelectual da guerra fria, onde, os EUA e aliados usam o conceito 
em causa própria na disputa geopolítica com URSS. Zizek (2015), ressalta 
esse problema, pontuando uma falseabilidade opositora entre os conceitos 
de democracia liberal e totalitarismo. Para o autor, isso, faz parte de uma 
narrativa capciosa que tem uma função ideológica estratégica na disputa de 
espaço político internacional sob um horizonte de hegemonia liberal, em que 
parte da esquerda tem absorvido5 as “coordenadas básicas da democra-

ficção e o executivo (que controlava o Judiciário, assim como a mídia) promulgava diretamente as 
novas leis, entre as quais a da defesa da raça (apoio formal italiano ao Holocausto)”.

4 Nas palavras do autor: “suponhamos que exista uma série de grupos políticos. O grupo 1 é carac-
terizado pelos aspectos abc, o grupo 2 é semelhante ao 1 na medida em que têm dois aspectos em 
comum. O grupo 3 é semelhante ao 2, e o 4 é semelhante ao 3 pela mesma razão. Note-se que o 
grupo também é semelhante ao 1 (têm em comum o aspecto c). o caso mais curioso é dado pelo 4, 
obviamente semelhante ao 3 e ao 2, mas sem nenhuma característica em comum com 1. Contudo, 
em virtude da ininterrupta série de decrescentes similaridades entre os grupos 1 e 4, permanece, 
por uma espécie de transitoriedade ilusória, um ar de família entre 4 e o 1” (ECO, 2018, pp. 40 - 41). 
Conferir WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. (Col. Pensa-
dores). São Paulo: Ed. Nova Cultural, 2000.

5 Zizek (2015) tece críticas a perspectiva a esquerda quando coloca Hannah Arendt enquanto 
referência ao debate acerca desse prisma da democracia versus totalitarismo. Algo, que no en-
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cia liberal” na oposição ao totalitarismo, redefinindo-se entre as fronteiras 
desse espaço (ZIZEK, 2015, p. 08).

Para Slovaj Zizek (2015, p. 09), “em toda a existência, o ‘totalitarismo’ foi 
uma noção ideológica que amparou a complexa operação de ‘controle dos 
radicais livres’6, de garantia da hegemonia liberal-democrática”, recusando 
a construção crítica à esquerda acerca da liberal democracia enquanto o 
“anverso, a ‘irmã gêmea’, da ditadura fascista de direita”. Para o filósofo, é 
prescindível tentar resgatar o “’totalitarismo’ dividindo-o em subcategorias 
(enfatizando a diferença entre variedade fascista e a comunista)”. No ins-
tante em que se aceita a “noção de ‘totalitarismo’”, adentra-se na esfera de 
monopólio do/no território da democracia liberal. Assim, na linha de enten-
dimento do autor, a “noção de ‘totalitarismo’”, não é um conceito capaz de 
tornar elucidativo a complexa relação política de opressão do século XXI, 
não se trata de um “conceito teórico efetivo” mas uma espécie de “tapa-
-buraco” que “nos desobriga de pensar, ou nos impede de pensar, ou nos 
impede ativamente de pensar”.

Assim, diante da complexidade conceitual e prática de enfrentamento a 
forma violenta em que se constituem as ações do estado sobre os sujeitos, 
com o avanço de concepções políticas autoritárias e totalitárias em âmbito 
global, não seria mais efetivo resgatar o fascismo enquanto terminologia 
própria desse tempo, como a forma do modus operandi das democracias 
liberais desde o início do século XXI? Visto que, parece tornar-se, algo mais 
inteligível a compreensão popular, apesar das contradições postas? Talvez, 
também, torne-se um elemento importante a convergência das lutas sociais 
contra opressão.

tendimento do autor, oblitera as construções concretas no enfrentamento a opressão. Para ele, o 
objeto a ser apreendido está deslocado. Nas palavras do autor: a “exaltação de Arendt talvez seja o 
sinal mais claro de derrota teórica da esquerda – o fato da esquerda ter aceitado as coordenadas 
básicas da democracia liberal (‘democracia’ versus ‘totalitarismo’ etc.) e agora estar tentando re-
definir sua (o)posição dentro desse espaço” (ZIZEK, 2015, p. 08).

6 Para melhor compreensão dessa frase, segue o parágrafo em que o autor alegoricamente introduz 
o seu entendimento do objeto de sua crítica acerca do conceito totalitarismo, lançando a ideia de 
“radicais livres”: “Na embalagem do chá verde Celestial Seasonings há uma breve explicação de 
seus benefícios: ‘o chá verde é uma fonte natural de antioxidantes que neutralizam os radicais 
livres, moléculas nocivas ao nosso corpo. Controlando os radicais livres, os antioxidantes ajudam 
a manter o nosso corpo a manter a saúde’. Mutatis mutandis, a noção de totalitarismo não é um 
dos principais antioxidantes ideológicos, cuja função durante toda sua existência foi controlar 
os radicais livres e, assim, ajudar o corpo social a manter sua saúde político-ideológica?” (ZIZEK, 
2015, p. 07. Grifos do autor)
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Interessante o trabalho de Jason Stanley (2019), apesar de alguns desa-
cordos com o autor, parece propor também em seu estudo, certa demarcação 
acerca dos fundamentos substanciais que caracterizam o fascismo, con-
tribuindo com uma identificação mais elucidativa dessas formas políticas 
e, possivelmente, com os movimentos de resistências no enfrentamento 
essa forma de opressão. Para o autor tem-se uma “ameaça” real da “nor-
malização do mito fascista”, em que existe um perigo iminente e perigoso 
de aceitação ao inconcebível7. Algo que tem ocupado espaço e implodido o 
estado democrático contemporâneo.

Nos Estados Unidos, [por exemplo], vimos a normalização de 
políticas extremas com rápido desenvolvimento do encarcera-
mento racializado em massa [...] a normalização dos tiroteios em 
massa. Na Hungria e na Polônia, que só recentemente passaram 
a ser democracias liberais prósperas, temos exemplos vívidos da 
rápida normalização do fascismo. E agora estamos vendo o brutal 
tratamento público de refugiados e trabalhadores sem documen-
tos sendo normalizado em todo o mundo. No Estados Unidos, à 
medida que a campanha de Donald Trump contra a imigração 
se intensifica, ela varre um número incontável de trabalhadores 
sem documentos de todas as origens para centros de detenção 
anônimos administrados pela iniciativa privada, onde eles são 
escondidos da visão e da preocupação pública. (STANLEY, 2019, 
p. 180. Grifo nosso)

Contudo, ressalta-se que essa forma da política, sob condição fascista, 
não tem como ponto de partida o governo de Donald Trump ou outras formas 
de políticas atuais. Alguns autores demarcam a questão pós - 11 de setem-
bro de 20018, marcado por acontecimentos que alteram significativamente 
a forma da política externa e interna mundial e as democracias liberais.

7 Conferir, também, Benjamin (2012) e Hannah Arendt (2012), no trato da questão da banalização 
do mal, da normalização da barbárie. Os autores propõem algumas reflexões interessantes que 
tem bastante a dizer acerca dessa tese da “aceitação do incocebível”. Ver ARENDT, H. As origens 
do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Cia das letras, 2012 e BENJAMIN, W. Magia e 
técnica, arte e política: ensaios sobre a literatura e história da cultura. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. 
8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012.

8 Data em que os Estados Unidos sofreram um ataque histórico em seu próprio solo, com milhares 
de vítimas fatais, alterando toda ordem política de segurança mundial, em nome da “guerra ao 
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De acordo com Agamben (2004) tem-se nesse momento histórico maior 
grau de indeterminação da vida nua, em que a forma totalitária da política 
assume novos contornos instaurando por meio de uma lógica de exceção, 
uma “guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversá-
rios políticos, mas também de categorias inteiras de cidadãos”, os quais por 
algum motivo não pareçam “integráveis ao sistema político”. Assim, se esta-
belece uma dinâmica política em que a exceção se torna “permanente (ainda 
que, eventualmente, não declarado no sentido técnico)”, algo que tem sido 
a prática comum nos “Estados contemporâneos, inclusive dos chamados 
democráticos”. Para o autor, essa forma da política se desponta enquanto 
“paradigma de governo dominante da política contemporânea”, em que há 
uma “indeterminação entre democracia e absolutismo”9 (AGAMBEN, 2004, 
p. 13).

Slavoj Zizek (2003, p. 12), indica em suas reflexões um constante Estado 
de catástrofe, pautado por uma sensação de iminente ameaça sofrida por 
algum inimigo, sob políticas de “guerra ao terror”, um “estado da ameaça 
terrorista eternamente suspensa”, em que as “catástrofes (o novo ataque 
terrorista) é considerada certa, mas ela é indefinidamente adiada”. Ou seja, 
em nome da defesa da liberdade e soberania do povo americano, os EUA 
submete países e sujeitos ao jugo de sua exceção preventiva sob um dis-
curso de “guerra ao terrorismo”, legalizando a ilegalidade como estratégia de 
segurança nacional10.

terror”, intensificando o caráter transfronteiriço dos Estados Unidos no exercício de defesa do país. 
Trump, ao assumir a presidência, eleva a um grau mais intenso esse tipo de política de exceção, 
promovendo discursos e políticas xenofóbicas, racistas, pautado em conspirações e irrealidade, 
dentre outras questões.

9 9 Ressalta-se que Agamben (2004) tem sido um dos pensadores seminais para pensar essa nova 
conjuntura política, realizando um esforço filosófico importante para entender esse novo momen-
to histórico de indeterminação pós- 11 de setembro de 2001, buscando construir categorias que 
contribuam com o entendimento do que está se passando em âmbito político global. Nas palavras 
do próprio autor: “A incerteza do conceito corresponde exatamente a incerteza terminológica [...] a 
terminologia é o momento propriamente poético do pensamento, então as escolhas terminológi-
cas nunca podem ser neutras. Nesse sentido, a escolha da expressão ‘estado de exceção’ implica 
uma tomada de posição quanto à natureza do fenômeno que se propõe a estudar e quanto à lógica 
mais adequada à sua compreensão. Se exprimem uma relação com o estado de guerra que foi 
historicamente decisiva e ainda está presente, as noções de ‘estado de sítio’ e de ‘lei marcial’ se 
revelam, entretanto, inadequadas para definir a estrutura própria do fenômeno e necessitam, por 
isso, dos qualificativos ‘político’ ou ‘fictício’, também um tanto equívocos. O estado de exceção 
não é um direito especial (como o direito da guerra), mas, enquanto suspensão da própria ordem 
jurídica, define seu patamar ou seu conceito” (AGAMBEN, 2004, p. 15).

10 Já no começo, no prefácio do livro Bem vindo ao deserto do real (2003), Zizek, de forma perspicaz, 
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Arantes (2008), também de forma sagaz, compreende bem esse “ovo 
da serpente”. Em alguns de seus ensaios propõe reflexões importantes ao 
entendimento das contradições profundas postas no campo das democra-
cias após o atentado de 11 de setembro nos EUA e como esse acontecimento 
alterou a forma política mundial e suas relações externas e internas, em 
que a exceção se torna regra, não mais sob os moldes históricos do estado 
de guerra do passado, mas como forma de política de estado constante. 
Destacando-se, assim, enquanto paradigma político-ideológico, onde a 
subsunção da política pela ‘guerra civilizada’, predominando uma ‘guerra 
perpétua como paz perpétua’ (ARANTES, 2008, p. 81), tendo o “fascismo 
despontando como onda do futuro” (SANTOS, 2008, p. 08). Antecipação que 
parece ter se concluído nos tempos atuais!

Considerações finais

A complexidade da conjuntura política após os acontecimentos de 11 de 
setembro foi apreendida de maneira sagaz por Arantes, Agamben e Zizek, 
um momento de gestação intelectual acerca da dialética do totalitarismo 
moderno no início do século XXI. No entanto, os debates, apesar da profun-
didade do exercício filosófico dos autores, e discussões apresentadas, ainda 
surgem enquanto processos de germinação dos conceitos, remetendo 
a certa resistência, ou mesmo, talvez, como afirma Arantes (2008), certa 
letargia entre os intelectuais acerca do processo em curso11. Processo, esse, 

já oferece a tônica do debate acerca da exceção enquanto regra após o 11 de setembro. De acordo 
com o autor: “O que aconteceu durante o ano que se seguiu ao 11 de setembro? Em Minority Report 
(2002), último filme de Steven Spilberg, baseado num conto de Philip K. Dick, os criminosos são 
presos antes de cometer seus crimes, pois três humanos que, mediante experimentos científicos 
monstruosos, adquiriram a capacidade de ver o futuro, podem prever seus atos (o ‘relatório da 
minoria’ do título refere-se aos raros casos em que um dos três médiuns empregados pela polícia 
discorda dos outros dois com relação ao crime que vai ser cometido)... Se essa ideia fosse trans-
posta para as relações internacionais, teríamos a nova ‘doutrina Bush (ou melhor, Cheney)’, agora 
publicamente declarada a ‘filosofia’ oficial americana de política internacional (nas 31 páginas do 
documento intitulado ‘A Estratégia de Segurança Nacional’, lançado pela Casa Branca em 20 de 
setembro de 2002)? Seus principais pontos são: o poder militar americano deve permanecer ‘fora 
de qualquer contestação’ no futuro previsível; [...] a América tem [se autodeclara] o direito a ataques 
preventivos, ou seja, a atacar países que ainda não representam uma ameaça clara contra os Es-
tados Unidos, mas que, no futuro, poderiam” (ZIZEK, 2003, p. 09)

11 Importante ponderar que a complexidade se dava diante da conjuntura política internacional das 
democracias liberais estarem em um processo de virada a uma agenda mais progressista, com 
governos eleitos com uma base eleitoral a esquerda partidária, fundada na superação na miséria 
extrema e na equidade por meio da construção de políticas de promoção da justiça social. Eis 
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que diante da nova virada política, já se encontra germinado! Entende-se a 
importância dessa construção teórica e o esforço nas reflexões desenvolvi-
das sobre as contradições. No entanto, não parece suficiente na orientação 
dos processos de organização das formas de enfrentamento à conjuntura 
totalitária moderna. Compreende-se que não se trata mais de uma “onda de 
futuro” como afirma Arantes (2008). Mas, do próprio presente.

Assim, entende-se que há uma necessidade fundamental de conceituar 
de forma mais precisa o momento atual, mesmo considerando a complexi-
dade que se apresenta e os riscos dos limites da questão. O momento político 
é de urgência! Ao entendimento das reflexões do ensaio, tem-se de forma 
mais evidente uma condição opressora em que se despontam elementos 
suficientes a retomada do conceito do fascismo na conjuntura política das 
democracias liberais no século XXI. Tal afirmação intenta contribuir com 
as lutas contra a opressão contemporânea, entendendo tal conceito como 
algo mais inteligível sobre qual tipo de política lida-se, visando descortinar 
as tergiversações, pensar caminhos concretos de enfrentamento. Por isso é 
preciso chamar de fascismo o momento de virada política contemporânea.

Contudo, apesar da germinação no pós-11 de setembro 2001, talvez, 
também, seja insuficiente demarcar a posição fundada enquanto relação de 
causa e efeito pós-catástrofe. Ressalta-se que a crise econômica mundial 
desde 2008, as políticas de austeridade, o aumento do estado policialesco, 
os limites do modelo político-econômico, tem papel preponderante nas sub-
jetivações coletivas em seus processos de escolhas. A crise ultrapassa a 
esfera dos bens materiais, se aprofunda na condição existencial dos sujei-
tos, gerando uma grande massa ressentida e desesperançada diante da 
ideia de futuro, abrindo uma fenda perigosa aos discursos oportunamente 
autoritários. Não é à toa que se tenha uma nova gramática política atual, não 
restrita somente ao campo do público-político, mas, como uma condição 
fascista em toda a esfera do vivido, na qual solta-se o ódio reprimido.

o ponto de contradição: Como se pode entender enquanto democracias liberais, sob o espectro 
político da esquerda partidária, pode ter uma relação com as formas do totalitarismo moderno?
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ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A HISTÓRIA 
DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL

Joventina Firmina Rodrigues1 | José Mateus do Nascimento2

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar o estado do conhecimento 
sobre a história da formação docente para Educação Profissional nas produ-
ções acadêmicas (dissertações e teses) dos programas de Pós-Graduação 
no Brasil. O intuito é saber o que vem sendo apresentado como produção do 
conhecimento no que se refere à Educação Profissional e quais as contribui-
ções para a nossa proposta de dissertação em andamento, que abordará a 
história da formação de professores para Educação Profissional no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Norte (Senac/RN). 
Nesta pesquisa de abordagem qualitativa foi realizado um levantamento 
bibliográfico por meio do Estado do Conhecimento no Catálogo de Teses 
e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), com a utilização dos descritores: “Formação Docente”, 
“Formação Docente em Educação Profissional”, “Formação Docente no 
Sistema S”, “Educação Profissional no Sistema S”. Todos os termos foram 
escritos entre aspas. O período da pesquisa ocorreu nos meses de abril, 
julho e agosto de 2019. Como resultados, encontramos três produções 
acadêmicas, Torrez (2014), Diniz (2016) e Virgem (2016), sendo uma tese e 
duas dissertações que versam sobre o tema e demonstram conexões com 
o objeto de estudo pretendido na nossa dissertação; porém, nenhum deles 
aborda, especificamente sobre a história da formação de professores para 
Educação Profissional no Senac/RN (1950-2010).
Palavras-chave: Estado do Conhecimento. História da Educação. Educação 
Profissional. Formação Docente.

1 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional (PPGEP), 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus 
Natal na linha de História, Memória e Historiografia da Educação Profissional. Coordenadora da 
Educação a Distância no Senac/RN, joventinar13@gmail.com;

2 Professor orientador: Dr José Mateus do Nascimento, Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte. mateus.nascimento@ifrn.edu.br
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Introdução

O presente artigo tem por objetivo apresentar o estado do conheci-
mento das produções acadêmicas sobre a Formação Docente em 
Educação Profissional e suas contribuições para a nossa disser-

tação3 de Mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional (PPGEP), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal na linha 3: História, 
Memória e Historiografia da Educação Profissional4.

A importância desta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer 
o que vem sendo produzido e quais os pressupostos metodológicos que 
norteiam a formação de docentes para atuarem na Educação Profissional. 
Nesta direção, Minayo (2014) afirma que:

[...] pesquisar constitui uma atitude e uma prática teórica de 
constante busca e, por isso tem a característica do acabado 
provisório e do inacabado permanente. É uma atividade de apro-
ximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo 
uma combinação particular entre teoria e dados, pensamento e 
ação. (MINAYO, 2014, p, 47).

Nesse sentido, a pesquisa nunca se esgota em si, mas busca caminhos 
que apontam futuras possibilidades. Baseados nessa afirmativa, propomos 
como ponto de partida a seguinte questão: diante de tantas produções cien-
tíficas produzidas pelo conjunto dos pesquisadores da história da educação, 
quais serviriam de indicadores para as novas indagações sobre a história da 
formação de professores para a Educação Profissional?

3 A dissertação em andamento História da formação de professores para Educação Profissional no 
Senac/RN (1950-2010), tem como orientador o Professor Dr. José Mateus do Nascimento.

4 A Linha de Pesquisa História, Historiografia e Memória da Educação Profissional se define como 
um campo de investigação cujo foco é a história da Educação Profissional e suas interfaces com 
a Educação Básica, com diferentes perspectivas de pesquisas que comportam estudos no âmbito 
das instituições educativas, das memórias (individual ou coletiva) e da produção historiográfica 
sobre essa área do conhecimento (Projeto de ampliação do PPGEP, 2018).
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Metodologia

Fizemos uso da metodologia de abordagem qualitativa, que segundo 
Minayo (2014, p. 57), é esta a que se conforma melhor para as investigações 
de grupos e segmentos delimitados e focalizados em histórias sociais sob 
a ótica dos atores, de relações e para análise de discurso e de documentos.

Assim, para a realização do estado do conhecimento utilizamos 
como lócus o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), compreendendo um 
corpo teórico e metodológico de um conjunto de pesquisas recentemente 
publicadas, onde coletamos os dados disponíveis. Nessa base mapeamos 
uma tese de doutorado e duas dissertações de mestrado que abordavam o 
tema foco da pesquisa.

O Estado do Conhecimento, como afirmam Morosini e Fernandes (2014), 
é a identificação, registro e categorização do que foi produzido e que nos 
proporciona a pensar o que foi pesquisado em uma temática específica e 
pode se caracterizar em pesquisa documental em plataformas e repositó-
rios digitais.

O artigo está organizado em quatro seções que se complementam. 
Sendo em primeiro plano a formação docente para a educação profissional, 
em seguida, o percurso da pesquisa e seus resultados e por fim, as consi-
derações sobre os dados encontrados em relação às produções científicas.

Desenvolvimento

Em se tratando da compreensão das discussões relacionadas à educa-
ção profissional, particularmente a formação continuada de professores, 
se faz necessária a retomada de alguns aspectos relacionados à forma de 
organização e gestão do trabalho no contexto da sociedade capitalista, a 
partir da globalização da economia, da reestruturação produtiva com os 
avanços científicos e tecnológicos e da política neoliberal. Como adverte 
Kuenzer (2011), o debate sobre a formação de professores atende a uma 
lógica da reprodução do capital sem considerar o seu caráter ideológico, 
uma vez que o modo reducionista dessa concepção resulta na crença de 
que com um bom percurso formativo, teremos bons professores.

Reconhecemos que é imprescindível aos docentes da educação profis-
sional a capacidade técnica e pedagógica para atuarem na formação dos 
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discentes que buscam a inserção no mundo do trabalho. De acordo com 
Moura (2014):

[...] para atuar na perspectiva da transformação social, o pro-
fessor deve ser, necessariamente, um intelectual que domine 
seu campo científico específico, os saberes inerentes ao ato de 
ensinar e tenha o comprometimento ético-político com a classe 
trabalhadora a qual ele pertence. (MOURA, 2014, p. 36).

Para tanto, se faz necessária uma formação consistente, fundamentada 
e crítica, para os professores, que proporcione condições para que esses 
possam transpor didaticamente os conhecimentos específicos da profissão 
e dos saberes pedagógicos básicos da docência, bem como da política no 
sentido da condução histórica dos saberes necessários ao trabalhador em 
educação. Como afirma Machado (2008):

o professor da educação profissional deve ser capaz de permitir 
que seus alunos compreendam de forma reflexiva e crítica, os 
mundos do trabalho, dos objetos e dos sistemas tecnológicos 
dentro dos quais estes evoluem; as motivações e interferências 
das organizações sociais pelas quais e para as quais estes obje-
tos e sistemas foram criados e existem; a evolução do mundo 
natural e social do ponto de vista das relações humanas com o 
progresso tecnológico; como os produtos e processos tecnoló-
gicos são concebidos, fabricados e como podem ser utilizados; 
métodos de trabalho dos ambientes tecnológicos e das organi-
zações de trabalho. Precisa saber desenvolver comportamentos 
pró-ativos e socialmente responsáveis com relação à produção, 
distribuição e consumo da tecnologia. (MACHADO, 2008, p. 18).

Nesse sentido, o perfil do docente da educação profissional resulta em 
práticas pedagógicas específicas para dar conta dos níveis de complexidade 
que caracterizam o avanço científico e tecnológico do processo produtivo 
no mundo, considerando a perspectiva do desenvolvimento de uma forma-
ção humana integral, que abranja educação, cultura, trabalho e tecnologia.
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Resultados e discussão

O estudo teve como base de investigação um levantamento bibliográfico 
por meio do Estado do Conhecimento, em que utilizamos como corpus o 
Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os trabalhos encontrados no percurso 
da pesquisa constaram de descritores que deram indicativos sobre a cate-
goria de cada um dos campos de investigação.

Iniciamos a pesquisa com os seguintes descritores: Formação Docente; 
Formação Docente em Educação Profissional; Formação Docente no 
Sistema S. Neste modo, os dados encontrados estão quantificados no 
Quadro 1.

Quadro 1. Trabalhos encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES

DESCRITORES NÚMERO DE TRABALHOS CATALOGADOS

Formação Docente 165.270

Formação Docente em Educação Profissional 422.694

Formação Docente no Sistema S 596.544

TOTAL 1.184.508

Fonte: Elaborado pela autora, 2019

Devido à quantidade de trabalhos encontrados, fez-se necessário o refi-
namento dos descritores, que para tanto, colocamos aspas em todos estes 
e acrescentamos mais um descritor, o que denominamos de Formação 
Profissional no Sistema S, conforme consta no Quadro 2.

Quadro 2. Trabalhos encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES – des-
critores entre aspas duplas

DESCRITORES NÚMERO DE TRABALHOS CATALOGADOS

“Formação docente” 7.732

“Formação docente em educação profissional’’ 03

“Formação docente no sistema s” 0

“Educação profissional no sistema s” 1

TOTAL 7.736

Fonte: Elaborado pela autora, 2019
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Na busca realizada, com o descritor “Formação Docente”, encontramos 
um quantitativo de 7.732 (sete mil, setecentos e trinta e dois) trabalhos 
entre teses e dissertações. No entanto, no descritor “Formação Docente em 
Educação Profissional”, encontramos somente, 03 (três) trabalhos sendo 
duas dissertações e uma tese. No descritor “Formação Docente no Sistema 
S5” não foi localizado nenhum trabalho e no descritor “Educação Profissional 
no Sistema S” apenas 01 (um) trabalho foi localizado.

Diante da seleção realizada para este trabalho, foram somente consi-
deradas as produções acadêmicas do descritor “Formação Docente em 
Educação Profissional” que apresentamos como resultado no Quadro 3. 
Desta feita, lançamos mão de outras categorias de análises no sentido de 
melhor refinar a busca. Elegemos então, os itens descritivos de Produção 
Acadêmica, Ano da publicação e Quantidade.

Quadro 3 – Produções acadêmicas analisadas com o descritor “Formação Docente em 
Educação Profissional”, ano e sua tipologia.

Produção Acadêmica Ano Quantidade

Dissertação de mestrado   2014 1

Dissertação de mestrado 2016   1

Tese de doutorado 2016 1

TOTAL 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2019

Após a seleção dos trabalhos, iniciamos a leitura do referencial encon-
trado, e em seguida, fizemos análises dos objetivos, da metodologia 
apresentada e das considerações finais respectivamente, que estão presen-
tes nos Quadros 4, 5 e 6.

No tocante aos três trabalhos encontrados no percurso da investigação, 
caracterizamos como sendo pesquisas realizadas nos anos de 2014 e 2016. 
O primeiro trabalho intitulado Políticas de formação docente para a edu-
cação profissional técnica na área de saúde, na perspectiva da reforma 
sanitária’, foi resultado de uma tese de doutorado em Educação realizada na 
Universidade Estadual de Campinas, pela pesquisadora Torrez (2014).

5 Sistema S – entidades criadas a partir da década de 1940. São privadas, com finalidade pública.
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O segundo trabalho encontrado é a pesquisa realizada por Diniz (2016) 
Critérios de Qualidade para Formação Docente em Saúde com uso de 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), frente a missão 
formativa do CEFOPE/RN. Trata de um Mestrado Profissional em Educação 
Profissional em Saúde na Instituição de Ensino Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), no estado do Rio de Janeiro.

Com relação ao terceiro trabalho, este foi produzido por Virgem (2016) 
Aprendinsi: metodologia híbrida de ensino e aprendizagem baseada em 
problemas / projetos e escuta. Trata-se de uma Dissertação de Mestrado 
defendida na Universidade Federal da Bahia, Escola de Administração em 
Salvador no ano de 2016. Constatamos que do referido trabalho constam, 
na Plataforma Sucupira, apenas as informações básicas: resumo, as pala-
vras-chave, instituição de Ensino Superior, Programa, Título, Autor, Tipo de 
Trabalho de Conclusão. Considerando que precisávamos das informações 
referentes aos objetivos, metodologia e considerações finais, fizemos uma 
busca na Plataforma Lattes e de posse do endereço eletrônico da autora 
enviamos uma mensagem e ela nos respondeu enviando o arquivo na 
íntegra.

No tocante ao trabalho de pesquisa, segue em quadro, o mapea-
mento constando das Referências, Objetivos dos trabalhos, Metodologia e 
Considerações finais. Foram mantidas as informações originais por fideli-
dade às autoras.

Quadro 3 Apresentação do Título, Objetivo, Metodologia e Considerações finais da tese – 
Políticas de formação docente para a educação profissional técnica na área de saúde, 

na perspectiva da reforma sanitária

REFERÊNCIA
TORREZ, MILTA NEIDE FREIRE BARRON. Políticas de formação docente para a educação 
profissional técnica na área de saúde, na perspectiva da reforma sanitária. 2014. 194 f. 
(Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014.

OBJETIVO

O principal objetivo do estudo é analisar os limites e as contribuições das políticas de forma-
ção docente para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Saúde na perspectiva 
da Reforma Sanitária Brasileira, a partir das bases político-conceituais dos Cursos de Capa-
citação Pedagógica para Instrutor Supervisor – Área de Saúde; Formação Pedagógica em 
Educação Profissional na área de Saúde: Enfermagem; e Formação Docente em Educação 
Profissional Técnica na Área de Saúde (curso piloto), tendo em mente as determinações, 
mediações e contradições de ordem econômica, política, sociocultural e pedagógica que 
marcam tal formação. Dada a amplitude que pode ser assumida por este objetivo em ter-
mos das múltiplas dimensões que o envolvem optamos por delimitar esta exploração nos 
limites do recorte representado nos objetivos específicos descritos a seguir:
a) Analisar a(s) perspectiva(s) sobre a RSB e o SUS que tais bases assumem; e 
b) Analisar os sentidos que elas atribuem à formação docente e ao trabalho pedagógico.
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METODOLOGIA

A autora fez uma abordagem metodológica diversificada constando de estudo exploratório 
da análise de política pública, na perspectiva de pesquisa qualitativa, com auxílio da análise 
documental como principal procedimento para a coleta de dados e com a técnica da entre-
vista semi-estruturada, constituindo indicadores com especificações buscando facilitar a 
interpretação dos dados.

CONSIDERAÇÔES 
FINAIS

As análises apresentadas pela autora nos indica que o trabalho investigativo permitiu (re)co-
nhecer múltiplas dimensões e determinações que constituem as experiências em formação 
docente para a EPTNM em saúde (integrantes do campo da EPTT) como fenômeno político 
e também, como em nosso caso, política pública, social, apontando importantes nexos com 
os abrangentes processos de reprodução do capital, possibilitando reconhecê-las como par-
te da totalidade social mais ampla, revelando um universo de questões que transbordam 
em muito o recorte deste estudo. Também foi evidenciado neste estudo o reconhecimento 
de que a historicidade destas formulações está intrinsecamente ligada, contraditoriamente, 
às iníquas condições que vêm degradando e desvalorizando a educação, a saúde e nelas a 
profissão docente, na história da estrutura social brasileira, implicando na má qualidade da 
formação, das condições de trabalho e, por consequência, da qualidade da educação, da 
saúde e do respeito pelo trabalho desenvolvidos no âmbito do setor público. A natureza de 
classe do Estado brasileiro faz com que este setor se ressinta da falta de investimentos, con-
tinuidade, permanente atualização e avaliação no processo de suas realizações, pactuados 
com os sujeitos envolvidos e focados no interesse público.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Em síntese, o trabalho de Torrez (2014) tem por objetivo pesquisar os 
limites e as contribuições das políticas destinadas a EPT em nível médio na 
área de Saúde; a metodologia empregada para realizar a pesquisa explorató-
ria, documental e de campo com realização de entrevistas semiestruturadas; 
os resultados apontam para existência de múltiplas formas de propostas e 
metodologias de formação de professores, apesar, de historicamente, a área 
ter pouco investimento público para essa ação no setor público.

Quadro 04. Apresentação do título, do objetivo, da metodologia e das considerações finais 
da dissertação – Critérios de Qualidade para Formação Docente em Saúde com uso de 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), frente a missão formativa do 
CEFOPE/RN

REFERÊNCIA

DINIZ, RENATA GALVAO. Critérios de Qualidade para Formação Docente em Saúde com uso 
de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), frente a missão formativa 
do CEFOPE/RN. 2016. 124 f. (Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saúde) – 
Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2016.

OBJETIVO
Sistematizar e propor, com base na análise de experiências de formação docente no âmbito 
do SUS, desenvolvidas entre os anos de 2007 e 2013, com o uso de TDIC, critérios de 
qualidade para a construção de novas propostas formativas destinadas ao CEFOPE-RN.

METODOLOGIA
A autora elegeu como tipologia de investigação a pesquisa de análise qualitativa, pesquisa 
bibliográfica, documental, experimental e de campo. Utilizou a análise de conteúdo para dar 
significado aos dados coletados no processo de investigação.
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

Ao realizar uma análise crítica dos textos documentais a autora apontou para uma contri-
buição ao processo de formação docente que a ETSUS RN pretende desenvolver, resultado 
de uma investigação de experiências integrantes da história dos docentes desta Escola, que 
levou à sistematização de critérios de qualidade como um produto concreto que pode servir 
de ponto de apoio e de partida para novas pesquisas no campo da formação docente com 
uso de TDIC, na área de saúde, e especialmente para o CEFOPE-RN. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

Em relação do trabalho de Diniz (2016), observamos que o objetivo é 
pesquisar o percurso formativo e a carreira docente na EPT; a metodologia 
esteve focada no desenvolvimento de pesquisa bibliográfica, documental, 
experimental e de campo, com destaque para a análise de conteúdo do 
material coletado; como resultado apresentou reflexões sobre os processos 
de formação docente, estes projetados pelo sistema de saúde público no 
estado do Rio Grande do Norte, sublinhando a ação de instituições como a 
ETSUS RN e a CEFOPE-RN.

Quadro 05. Apresentação do título, do objetivo, da metodologia e das considerações finais 
da dissertação – Aprendinsi: metodologia híbrida de ensino e aprendizagem baseada em 
problemas / projetos e escuta ativa para formação docente em educação profissional e 

tecnológica

REFERÊNCIA

VIRGEM. Lígia Alvares Mata. Aprendinsi: metodologia híbrida de ensino e aprendizagem 
baseada em problemas / projetos e escuta ativa para formação docente em educação 
profissional e tecnológica. 2016. 152 f. (Dissertação Mestrado) – Universidade Federal da 
Bahia, Escola de Administração, Salvador, 2016.

OBJETIVO

O objetivo do projeto é pesquisar sobre o percurso formativo e a carreira docente em 
Educação Profissional e Tecnológica, a fim de descobrir as competências e lacunas na 
formação e atuação profissional dos professores de educação profissional e tecnológica 
quanto ao processo de ensino e aprendizagem voltados para inovação, tecnologia e melhor 
escuta com engajamento no desenvolvimento de competências dos futuros discentes ao 
final de cada disciplina e dos cursos.

METODOLOGIA

O design metodológico foi organizado em dois estudos: primeiramente com a pesquisa com 
os docentes do IFBA, visando os objetivos específicos: levantar o perfil dos docentes do 
Curso de Edificações do IFBA/Salvador; identificar o itinerário formativo dos docentes do 
curso de edificações do IFBA/Salvador; levantar as práticas docentes quanto ao ensino e 
aprendizagem; tecnologias e TICs e Escuta e feedback. O segundo estudo foi a pesquisa 
bibliográfica com aporte teórico para atingir aos objetivos de: identificar bibliografias que 
abordem o processo de desenvolvimento humano, competências docentes voltadas para: 
o ensino e aprendizagem baseados em problemas e projetos, escuta atenta e feedback e 
ensino on-line, com o objetivo de desenvolver uma metodologia para formação docente em 
Educação Profissional e Tecnológica. 
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

 Tendo em vista a análise realizada a partir dos achados da pesquisa, compreende-se que 
é fundamental a oferta de uma formação docente com vistas a aprofundar a pesquisa dos 
docentes de EPT sobre o processo de ensino e aprendizagem com uma reflexão crítica do 
próprio fazer docente, buscando através da inovação e inserção das Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação uma melhor compreensão de estratégias de ensino para 
contribuir na apreensão do conteúdo por parte dos discentes. A oferta de cursos para edu-
cação continuada de professores em EPT precisa conter propostas práticas, pelas quais os 
educadores apresentem produtos ao final da formação, a fim de desafiá-los no engajamento 
de pesquisa sobre ensino e aprendizagem aplicados a um projeto no qual a reflexão teóri-
co-crítica seja vivenciada e avaliados os potenciais discentes de EPT por meio da realização 
de cursos de extensão. Tal proposta permitirá em tempo real um feedback da sociedade 
quanto às competências desenvolvidas pelos docentes durante a formação e promoverá 
uma nova reflexão crítica para os professores. Neste sentido, indica que não basta uma for-
mação docente que promova oficinas durante a formação entre os participantes do curso, 
é preciso engajar as partes interessadas neste processo de elaboração de curso e prever a 
prototipagem e testagem na realidade concreta. É por meio do aprendizado pela experiência 
e dos resultados assim obtidos, que o ciclo de aprendizagem docente permanecerá ativo e 
protagonizado pelo mesmo e retroalimentado. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

O trabalho de Virgem (2016) tem por objetivo central o desenvolvimento 
de competências necessárias para a prática docente e as lacunas existen-
tes no processo de formação; para alcançar o objetivo foi efetivada pesquisa 
de campo para traçar o perfil dos docentes e itinerários dos docentes do 
Curso de Edificações do IFBA/Salvador, e respaldada pela pesquisa biblio-
gráfica sobre o tema; como resultado são apresentadas reflexões sobre a 
necessidade de oferta de cursos específicos para formação de professores 
para atuarem na EPT. Com vistas ao desenvolvimento de competências, não 
basta às instituições formadoras realizarem cursos de curta duração, mas 
que inaugurem processo efetivo e contínuo de formação docente, ainda que, 
equivocadamente, aponte a aprendizagem pela experiência como prioridade 
nas propostas de formação.

Dentre os trabalhos analisados, que vinculam ou realizam certa relação 
entre Educação Profissional e Formação Docente como uma necessidade 
premente, localizamos predominância de produções e pesquisa na área 
da Saúde. As iniciativas de programas de formação docente para atuar na 
Educação Profissional em Saúde têm se mostrado mais audaciosos, inclu-
sive, refletindo o desenvolvimento de pesquisas nas primeiras décadas do 
século XXI. A premissa de que a docência na EPT trata de uma questão de 
profissionalização apresenta-se como uma necessidade e um paradigma 
que tende a ser dominante numa história ainda recente.
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Considerações finais

Ao analisar os trabalhos publicados no que se refere à história da for-
mação docente para Educação Profissional, podemos perceber que há 
uma discrepância nos números de pesquisas direcionadas a esse campo. 
De certo modo, apenas três trabalhos fazem aporte do tema da Educação 
Profissional.

Em se tratando da qualidade dos trabalhos encontrados na pesquisa, 
podemos considerá-la de grande valia para a pesquisa científica, no entanto, 
nos possibilita pensar nos vácuos que nos dão indicações da ausência da 
valorização da formação docente em educação profissional no nosso país, 
esta que ainda necessita de investimentos, e, sobretudo, espaços de inser-
ção nas graduações e pós-graduações. Nesse sentido, é possível afirmar 
que são incipientes as contribuições para a nossa dissertação de mestrado 
que está em andamento, nos apontando que serão necessárias outras bus-
cas para contributo a nossa pesquisa.

Em uma análise horizontal dos trabalhos aqui expostos, podemos ainda 
conferir que do ponto de vista teórico metodológico, destacam-se como 
referenciais as pesquisas realizadas no campo da Educação Profissional 
em Saúde, permitindo considerar que há um campo ainda intocado nesse 
segmento para as futuras pesquisas em formação docente na Educação 
Profissional.
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DESVALORIZAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA 
DISCENTE EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL  

DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Murilo Castilho Salgueiro1 | Maria Nicole de Souza Carneiro2  

Karoline dos Santos Lino3 | Wermerson Vieira Carvalho4  

José Gleison Gomes Capistrano5

Resumo: Realizou-se em uma Escola de Tempo Integral do Município de 
Fortaleza/Ce, pesquisa sobre desvalorização docente na perspectiva dis-
cente. Compreender a desvalorização docente e as dimensões do ser 
docente na perspectiva discente. A pesquisa foi realizada com 300 alunos, 
em um período de um mês. Foram feitas perguntas objetivas e diretas, quan-
titativas e qualitativas, sobre as intenções dos alunos em ter como projeto 
de vida o ser docente, dificuldades inerentes à profissão e possíveis fato-
res desmotivadores. Observou-se que apenas 5% dos discentes referiram 
intenção de serem docentes, devido a fatores como estresse, a precarização 
institucional/docente e perigos associados. Estes resultados mostram uma 
desvalorização do ser docente, na perspectiva dos alunos. Com relação aos 
professores entrevistados, apenas 15% dos professores referiram desejar 
ter outra profissão. A pesquisa mostrou-se positiva como uma reflexão da 
postura dos alunos com relação ao seu ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Desvalorização docente, Perspectiva discente, Projeto de 
vida, Ensino-aprendizagem.
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Introdução

Este projeto nasceu da necessidade de questionar os elementos da rela-
ção docente/discente, pois esta visão pode desencadear situações 
problemas no processo de ensino/aprendizagem dos estudantes.

Diante das demandas do século XXI, a busca pela excelência do trabalho 
docente reflete-se nos resultados das avaliações externas, o que são enca-
rados como “indicadores de qualidade” da educação, os quais geralmente 
servem para precarizar cada vez mais a imagem docente (AFONSO, 2013).

Sobre as Escolas de Tempo integral (ETI’s), o Plano Nacional de Educação 
(PNE) de 2014 a 2024 tem como meta de oferecimento de educação em 
tempo integral em 50% das escolas públicas e atendimento de, no mínimo, 
25% dos alunos da educação básica (MORAES, 2015). Até setembro de 
2018, a Prefeitura Municipal de Fortaleza contava com 23 Escolas de Tempo 
Integral, contemplado mais de 68 mil alunos em tempo integral. Isso é 
equivalente a 30% da Rede de ensino (FORTALEZA, 2018). Esta política de 
educação também reflete-se a nível municipal.

As matrículas em tempo integral do ensino médio subiram 17,8% no 
ano de 2018, segundo os dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em janeiro deste ano (INEP, 
2019). O Governo do Ceará anunciou em 07 de fevereiro deste ano a implan-
tação de 22 novas Escolas em tempo integral. Na rede pública estadual, das 
727 escolas estaduais, 252 serão de tempo integral. Deste total, 130 são 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs) e 122 são Escolas 
Estaduais de Educação Profissional (EEEPs). A rede pública estadual oferta 
a jornada prolongada para 35% das unidades escolares do Estado em 2019 
(SEDUC, 2019).

Com relação entre a teoria a práxis pedagógica, questionamentos podem 
ser tecidos quanto à proposta político-pedagógica das ETI’s e a sua práxis, 
incluindo nesta discussão os quatro pilares da educação, a pedagogia da 
presença, disciplinas da parte diversificada e a figura do Professor Diretor de 
Turma (PDT), entre outras propostas que os professores devem se apropriar 
para desenvolver o conceito das ETI’s.

Sobre a formação inicial docente, segundo Tardif (2007), os conheci-
mentos do docente não se restringem ao currículo aprendido. Segundo o 
autor, a prática docente está relacionada a diferentes saberes, sejam curri-
culares (conteúdos e métodos a partir de um programa de uma instituição), 
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disciplinares (produzidos pela ciência), e os saberes experienciais (baseada 
na prática docente). De forma bem peculiar, o currículo das ETI’s são um 
desafio à parte, pois possuem abordagens inter/transdisciplinares, baseado 
em vivências e experiências, pressupondo a aprendizagem a partir de proje-
tos temáticos (MORAES, 2015),

As Escolas de Tempo Integral, também chamadas de “escola da escolha” 
(ICE, 2019), buscam responder às demandas da educação do Século XXI.

Os ideais e práticas da educação em tempo integral relacionam-se ao 
movimento reformador da Escola Nova que se opunha ao tradicionalismo 
escolar (MORAES, 2015).

A ETI surge como proposta na busca por qualidade no contexto educa-
cional contemporâneo no Brasil na agenda da política pública brasileira com 
influências do contexto internacional, especialmente a partir da Conferência 
Mundial de Educação para Todos, em Jontien (1990) (MORAES, 2015).

Desta forma, os docentes das ETI’s possuem um diferencial intrínseco, 
pois possuem a expectativa da melhoria do processo ensino/aprendizagem 
dos alunos.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Educação Integral pode ser 
entendida como um projeto educativo integrado, em harmonia com a vida, 
a vida dos estudantes, suas necessidades, possibilidades e interesses, onde 
eles são revestidos como cidadãos de direitos em todas as suas dimen-
sões, cuidando do ser dos estudantes em toda a sua dimensão intelectual, 
física, emocional, conhecendo e valorizando sua história e seu patrimônio 
cultural, estimulando uma atitude responsável diante da natureza, apren-
dendo a respeitar direitos e realizar direitos, para formar um cidadão criativo, 
empreendedor e participante, promovendo a convivência pacífica e fraterna 
entre todos. (MEC, 2015).

A busca pela educação integral em tempo integral passa por duas variá-
veis, tempo e espaço, onde há a ampliação da jornada de permanência na 
escola e o redimensionando do conceito de tempo, ressignificando o pro-
cesso educativo (PASQUALLI, R. FONTANA, G. CARVALHO, M. J. S., 2016). 
Para Rabelo (2012), a escola possui como espaço educativo o território, e 
como características a intersetorialidade.

Outra característica existente no conceito de ETI é a extensão da carga 
horária diária do atendimento escolar. O modelo da ETI enfatiza o incremento 
de equipamentos e profissionais (formação diversificada) para atribuições 
escolares ampliadas (MORAES, 2015).
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Sobre as leis de diretrizes e bases da educação (LDB 9394/96), art. 34, cita 
a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula, ministrado progressivamente em tempo 
integral, o que regulamenta a extensão da carga horária diária do escolar. A 
Lei nº 13.005/2014, na sua meta 6, tem como estratégia promover a oferta 
de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola passe a ser igual ou superior a 7 
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva 
da jornada de professores em uma única escola (BRASIL, 2014).

No seu livro “Caminhos da Educação Integral no Brasil”, Rabelo (2012), 
faz reflexões acerca da educação como formação integral como um projeto 
coletivo viável, reinventando a escola, ressignificando-a como “articuladora 
de ações, de educadores, agentes e instituições”. Seu livro traz, para o debate 
contemporâneo do tema, figuras que embasam a Educação Integral, auto-
res como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. O direito à educação 
e a sua “(re)humanização” continuam sendo referenciais para a qualidade 
social da educação pública.

Para Cavaliere (2007), a ampliação do tempo diário de permanência só 
possuirá um caráter qualitativo quando houver mudança na própria concep-
ção de educação escolar, na vida e na formação dos indivíduos. Cavaliere 
(2011) ainda cita “riscos” decorrentes da utilização inadequada do aumento 
do tempo sem ter a escola como centro do processo, pois sem uma pre-
paração adequada, ele pode se transformar concretizar-se em uma ação 
limitadamente assistencialista, um conjunto de atividades desconectadas 
de um projeto pedagógico.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que define 
o conjunto progressivo de aprendizagens que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica e 
visa à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018) centrada em compe-
tências a serem desenvolvidas pelos alunos da educação infantil ao final do 
ensino médio.

A BNCC firma o seu compromisso com a educação integral afirmando 
que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano 
global, na sua dimensão intelectual, cognitiva, e afetiva, de forma plural e 
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singular, com processos educativos sintonizados com as necessidades 
e interesses dos estudantes (BRASIL, 2018). Os termos “competências” e 
“habilidades” ou equivalentes como “capacidade”, “expectativa de aprendi-
zagem” ou “o que os alunos devem aprender”, ou seja, aprender a aprender, 
são ações necessárias para a aprendizagem dos alunos, para desenvolver 
competências como princípios de coletividade, reciprocidade, integralidade, 
espiritualidade e alteridade (BRASIL, 2018).

Para garantir o desenvolvimento de competências específicas para cada 
componente curricular apresenta-se um conjunto de habilidades, as quais 
estão sujeitos os objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e proces-
sos). Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades 
(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
problemas da vida cotidiana, para o exercício da cidadania (BRASIL, 2018).

Nas Escolas de Tempo Integral, as disciplina da base comum são as 
disciplinas comuns às escolas regulares como ciências, matemática, por-
tuguês, etc. As Metodologias de Êxito são disciplinas da parte diversificada, 
procedimentos teórico-metodológicos que promovem a experimentação de 
atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas, são o fazer peda-
gógico. São elas: Projeto de Vida (fazem os alunos refletirem sobre os seus 
projetos de vida), Práticas e Vivências em Protagonismo (estimulam os 
alunos a serem protagonistas de sua própria história), Eletivas (trabalham 
temas específicos com o lúdico de forma a reforçar estrategicamente pon-
tos onde os alunos devem ser fortalecidos), Estudo Orientado (os alunos 
são estimulados a refletirem sobre o seu processo de aprendizagem) e o 
Pensamento Científico (Introdução à Metodologia e Pesquisa Científica), 
onde os alunos são estimulados a realizar pesquisas como ferramenta no 
seu processo de ensino-aprendizagem) (ICE, 2018).

A pesquisa foi estimulada durante as aulas de Pensamento Científico, 
como forma de refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem dos alu-
nos e a atuação docente na ETI.

Além das disciplinas da parte diversificada, há ainda a figura do Professor 
Diretor de Turma (PDT). Nesta função, figura presente tanto nas Escolas de 
Tempo Integral do município como do estado, um professor é escolhido para, 
se possível, acompanhar uma turma ao longo de todo percurso escolar, para 
desenvolver empatia e vínculo com os alunos, acompanhando-os de forma 
mais próxima, motivando-os no seu processo de ensino. Posto isso, este é 
mais um desafio aos professores que lecionam nas ETI’s e que demanda 
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formações para desenvolver competências e habilidades bem específicas 
desta nova demanda.

Delors (2010) apresenta quatro pilares básicos para uma aprendiza-
gem significativa os quais são: o aprender a conhecer (descobrir, construir 
e reconstruir o conhecimento), o aprender a fazer (relacionado ao trabalho, 
o trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo, de humildade 
e trabalho coletivo), o aprender a conviver (viver com os outros, em inter-
dependência, administrando conflitos e o aprender a ser (desenvolver 
sensibilidade, sentido ético/estético, a imaginação e o crescimento inte-
gral da pessoa). Desta forma a educação integral tem nos quatro pilares de 
Delors a sua base principal.

Segundo a pedagogia da presença, a presença do professor é imprescin-
dível para o aprendizado dos estudantes. A ideia, possivelmente, está ligada 
ao ensino religioso (ordem dos maristas e salesianos), onde os estudan-
tes têm autonomia para participar, mas com disciplina, estando vinculada 
ao sentido de “estar, estar próximo, estar com alegria, estar presente no 
momento oportuno (MENESES, 2001).

O docente deve apropriar-se destas tecnologias e utilizá-las de forma a 
alcançar os objetivos propostos pela política, inseridos na realidade do chão 
de sala de aula, com todos os seus conflitos, eis o desafio.

Segundo a pedagogia da presença, uma boa relação entre professores 
e estudantes e a consecutiva construção desta proximidade, reflete-se na 
melhoria da qualidade do processo ensino/aprendizagem dos alunos, na 
forma de uma “presença educativa” (COSTA, 2019). Da mesma forma, se há 
uma desvalorização da profissão docente na perspectiva dos estudantes, 
este olhar desagregador desconstruirá a pedagogia da presença, afetando o 
processo ensino/aprendizagem dos alunos.

Este trabalho objetivou compreender os fatores da desvalorização 
docente e as dimensões do ser docente na perspectiva discente e justifica-
-se pela necessidade de se discutir a qualidade no ensino e a desvalorização 
docente na perspectiva discente como um fator a ser superado para a 
melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem dos alunos.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com uma média de 300 alunos, em um período 
de um mês. Foram feitas perguntas objetivas e diretas, quantitativas e 
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qualitativas, que abordavam as intenções dos alunos em ter como projeto 
de vida o ser docente, as dificuldades inerentes à profissão e os possíveis 
fatores desmotivadores.

Resultados e discussão

Observou-se que de uma média de trezentos alunos, apenas quinze (5%) 
dos discentes referiram intenção de possuírem como projeto de vida a pos-
sibilidade de serem docentes. Algumas causas que os alunos referiram para 
este resultado foi o estresse inerente à profissão, a precarização institucio-
nal e da docência enquanto profissional da educação (pois na perspectiva 
dos alunos o professor não é valorizado/respeitado nem pelos próprios alu-
nos, nem pela instituição (baixos salários e condições precárias de ensino) 
e perigos associados à profissão. Estes resultados mostram uma desvalo-
rização do ser docente, na perspectiva dos alunos. Durante a pesquisa, os 
alunos referiram a possibilidade de serem docentes apenas na esfera de 
ensino superior, o que também foi contabilizado na pesquisa.

Uma pesquisa complementar foi realizada quando estes dados foram 
consolidados. Perguntou-se: Será que os professores desejariam ter outra 
profissão? Com relação aos professores entrevistados (em um total de vinte), 
apenas três (15%) dos professores referiram desejar ter outra profissão.

A pesquisa também mostrou-se positiva como uma reflexão da postura 
dos alunos com relação ao seu próprio ensino-aprendizagem, sua con-
duta em sala e sua parcela de responsabilidade no seu processo ensino/
aprendizagem.

Considerações finais

É inegável que há uma precarização do trabalho docente com uma conse-
cutiva desvalorização docente na perspectiva dos estudantes. A pedagogia 
da presença possui sua influência positiva, contudo, este olhar precarizado 
do discente em relação ao docente pode constituir-se um problema para o 
educando, tornando a relação aluno/professor conflituosa, devendo-se bus-
car a sua superação.



1583
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

AFONSO, A. J. Mudanças no Estado-avaliador: comparativismo inter-
nacional e teoria da modernização revisitada. Rev. Bras. Educ. [online]. 
2013, vol.18, n.53, pp.267-284. ISSN 1413-2478. http://dx.doi.org/10.1590/
S1413-24782013000200002.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Disponível em:<http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-a-
nexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Ite-
mid=30192>. Acesso em 4 de setembro de 2018.

_______. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e dá outras providências. Diário Oficial da União [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, 2014.

CAVALIERE, A. M. Tempo de escola e qualidade na educação pública. Educação & 
Sociedade, v. 28, n. 100, p. 1015-1035, 2007.

COSTA, A. C. G. Pedagogia da presença. Disponível em: <https://midiasstoragesec.
blob.core.windows.net/001/2019/01/pedagogia-da-presenca.pdf>. Acesso em 
31.10.2019

ICE. Escola da Escolha:Um novo jeito de Ver, Sentir e Cuidar dos estudantes brasi-
leiros. Disponível em:< http://icebrasil.org.br/escola-da-escolha/>. Acesso em 6 de 
set de 2019.

ICE. Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. Modelo Pedagógico. 
Metodologias de Êxito da Parte Diversificada do Currículo Componentes 
Curriculares Ensino Fundamental - Anos Finais, 2015.

FORTALEZA. Prefeitura de Fortaleza inaugura Escola de Tempo Integral em 
Messejana. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm>. Acesso em 4 de setembro de 2018.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 48. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.



1584
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

INEP. Censo Escolar 2018 revela crescimento de 18% nas matrículas em tempo 
integral no ensino médio. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/
B4AQV9zFY7Bv/content/censo-escolar-2018-revela-crescimento-de-18-nas-matri-
culas-em-tempo-integral-no-ensino-medio/21206>. Acesso em 4 de setembro de 
2019.

MEC. Governo federal lança programa para a implantação de escolas cívico-mi-
litares. Ministério da Educação. Disponível em:< http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=79931>. Acesso em 6 de setembro de 
2019.

___. Ministério da Educação. Educação integral. Disponível em:<http://educacaoin-
tegral.mec.gov.br/>. Acesso em 04 set. 2019.

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete pedagogia 
da presença. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: 
Midiamix, 2001. Disponível em: <https://www.educabrasil.com.br/pedagogia-da-
-presenca/>. Acesso em: 05 de set. 2019.

MORAES, V. L. R. C. Escola de Tempo Integral: Análise do processo de implemen-
tação em Campo Grande.

Faculdade de educação. Programa de pós-graduação em educação. Universidade 
Federal da Grande Dourados. Ministério da Educação, 2015.

PASQUALLI, R. FONTANA, G. CARVALHO, M. J. S. Educação Integral em Tempo 
Integral: interdisciplinaridade e tecnologias digitais. Revista de Educação Educere 
et Educare. Vol. 11 Número 22 Jul./dez. 2016

PHD. Instituto PHD – Diferencial em pesquisas. Que tipo de pesquisa devo 
realizar? Disponível em:< https://www.institutophd.com.br/que-tipo-de-pesquisa-
-devo-realizar/>. Acesso em 05 de set de 2019.

RABELO, M. K. O. Educação integral como política pública: a sensível arte de (re) 
signi tempos e os espaços esportivos. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da 



1585
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos eespaços educativos. Porto 
Alegre: Penso, 2012.

SEDUC. Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Disponível em: <https://www.
seduc.ce.gov.br/2019/02/07/governo-do-ceara-anuncia-a-implantacao-de-22-no-
vas-escolas-em-tempo-integral/>. Acesso em 04 de setembro de 2019).

Tardif, M. Saberes e formação profissional, 8ª edição. Petrópolis. Rio de janeiro, 
vozes 2007.



1586
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

POLÍTICA PÚBLICA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
UMA ANÁLISE DO PRONATEC NO IFCE CAMPUS 

MARACANAÚ

Isabel Magda Said Pierre Carneiro1 | Flávia de Carvalho Ferreira2

Resumo: Nos últimos anos, tem-se assistido a ampliação de políticas vol-
tadas para a educação profissional as quais visam garantir que os jovens 
e adultos tenham acesso a uma formação profissional que lhes permitam 
a inserção no mercado de trabalho. Assim, este estudo tem como objetivo 
analisar o processo de implementação do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Maracanaú, no período de 
2011 a 2014, e sua contribuição para a formação profissional dos estudan-
tes contemplados pelo programa. Com base numa abordagem qualitativa 
de pesquisa, do tipo estudo de caso, foram realizadas entrevistas semiestru-
turadas junto a gestores e professores do programa. O estudo revela que o 
PRONATEC, apesar de suas lacunas formativas, é uma política pública que 
tem proporcionado a melhoria da formação profissional de jovens e adultos. 
Contudo, esta deve ser associada a outras políticas sociais para ampliar a 
escolaridades dos trabalhadores, viabilizar sua inserção e permanência no 
mundo do trabalho, fortalecendo o ensino médio.
Palavras-chave: Formação Profissional, Política Pública, PRONATEC.
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Introdução

Nos últimos anos, temos assistido a ampliação de políticas voltadas 
para a educação profissional as quais visam garantir os jovens e adul-
tos tenham acesso a uma formação profissional que lhes permitam 

se inserir no mercado de trabalho. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e 
a ampliação da obrigatoriedade da educação escolar na faixa etária de 4 a 
17 anos estabelecida pela Emenda Constitucional nº 59/2009 representam 
avanços significativos e também grandes desafios para a política educacio-
nal do País.

A expansão dos Institutos Federais (IFs), a implantação do Programa 
Brasil Profissionalizado e o Programa de Expansão da Rede de Educação 
Profissional e Tecnológica (PROEP) demandaram do governo federal medi-
das para aumentar o número de matrículas ao ensino médio. Segundo 
Santos e Rodrigues (2012), no período de 2006 a 2010, a rede federal apre-
sentou um aumento de mais de 100% nas matrículas, considerando apenas 
as ofertas articuladas ao ensino médio, e de 75% no número de estabeleci-
mentos. Somando todas as redes públicas (federal, estadual e municipal), 
os resultados apontam um incremento de 80,97% nas matrículas durante o 
período citado.

Cruz, Carneiro e Arrais Neto (2014) alertam que mesmo com a ampliação 
das matrículas, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – IBGE/PNAD revela que, em 
2009, aproximadamente 75% do total de pessoas com 18 anos ou mais não 
concluíram o ensino médio, ficando evidente a necessidade de oferta de 
ensino para jovens e adultos.

Nesse contexto, foi criado o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC) pelo Governo Federal em 2011, com a fina-
lidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 
financeira.3

O acesso dos jovens e trabalhadores à educação profissional, nessa pers-
pectiva, tem sido cada vez mais crescente, por meio do PRONATEC. Segundo 
Campos (2014), o programa “já conta com 5,7 milhões de matrículas, das 

3 Disponivel em: http://portal.mec.gov.br/pronatec. Acesso em 30/10/2019.
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quais 4 milhões feitas nos cursos de qualificação profissional e 1,7 milhão, 
nos cursos técnicos.

Considerando a relevância do PRONATEC nas discussões teóricas aca-
dêmicas, com destaque na formação profissional viabilizada aos jovens, 
bem como na agenda política brasileira, optamos tomar como estudo de 
caso o processo de implementação do PRONATEC no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), com destaque no campus 
de Maracanaú no período de 2011 a 2014, e sua contribuição para a forma-
ção profissional dos estudantes.

Para o alcance desse objetivo de pesquisa, estruturamos este artigo da 
seguinte maneira: apresentamos, inicialmente, a metodologia e os proce-
dimentos de coleta e análise dos dados; em seguida, abordamos a política 
da educação profissional no Brasil, destacando seus avanços e desafios, 
na sequência, apresentamos os resultados alicerçados à sua análise, 
enfocando o PRONATEC no IFCE, bem como sua experiência no campus 
Maracanaú. Por fim, expomos a síntese sobre os achados da pesquisa.

Metodologia

O entendimento da problemática seguiu os procedimentos indicados pela 
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso que, segundo André (1984), 
busca retratar a realidade de forma completa e profunda, procurando revelar 
a multiplicidade de dimensões presentes numa dada situação, mirando-a 
como um todo, mas sem deixar de enfatizar os detalhes.

Como procedimento de coleta de dados, realizamos entrevistas 
semiestruturadas, pois esse tipo de entrevista não fica “engessada” aos 
questionamentos elaborados pelo pesquisador, tendo abertura para que 
novos questionamentos sejam criados no processo diante do interesse da 
pesquisa, conforme explicita Triviños (1987).

Os sujeitos participantes da investigação são os gestores: coordenador 
geral e adjunto do programa no IFCE, diretor geral e coordenador do pro-
grama no campus Maracanaú; e dois professores do programa (sendo um do 
curso técnico em Análises Químicas e um do curso técnico em Automação 
Industrial).

Para analisar os dados coletados, adotamos a técnica de análise de con-
teúdo (BARDIN, 2009) e nos apoiamos em autores, como: Ferreti; Silva Júnior 
(2000); Cordão (2005), dentre outros. Os resultados, embora não sejam 
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generalizáveis, podem servir de subsídios para continuidade do PRONATEC 
em um patamar mais elevado de qualidade, além de servir de elementos 
para novas pesquisas.

Política da educação profissional no Brasil: avanços e desafios

A educação profissional brasileira, historicamente, é voltada para as clas-
ses menos abastadas, tendo essa associação se originado no século XIX 
quando foram criadas as instituições de formação profissional para “ampa-
rar os órfãos e desvalidos da sorte”. Esse caráter assistencialista marca as 
decisões políticas relacionadas à educação profissional colaborando com o 
dualismo da nossa educação, formação geral, propedêutica para as elites e 
formação de mão-de-obra para a maioria da população (CRUZ, CARNEIRO E 
ARRAIS NETO, 2014).

A década de 1990 do século XX é marcada pelo cenário de avanços, 
conflitos e tensões, na educação profissional, em virtude das reformas 
educacionais do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Um 
dos avanços foi a definição de Educação Profissional “integrada às dife-
rentes formas de educação, trabalho, à ciência e à tecnologia”, apta a guiar 
o estudante ao “permanente desenvolvimento para a vida produtiva”, con-
forme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/96).

Contudo, a tradicional dualidade educacional brasileira foi acentuada 
pelo Decreto nº 2.208/97 que consolidou a separação entre o ensino médio 
e ensino profissional. Somente em 2004, o Decreto nº 5.154, possibilitou 
o restabelecimento do ensino médio integrado (ensino médio integrado à 
educação técnico-profissional). A partir deste decreto, outros foram ela-
borados (Decretos nº 5.478/2005 e nº 5.840/2006) que tratam da oferta 
da Educação Profissional Integrada para Jovens e Adultos. Assim, eviden-
ciaram-se esforços de educadores, educandos, gestores, pais e outros 
segmentos da sociedade civil no intuito de estabelecer diretrizes para uma 
nova política nacional de Educação Profissional e Tecnológica cujo marco 
foi a 1ª Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, ocor-
rida em 2006.

Nesse contexto, duas medidas importantes foram adotadas pelo 
governo federal. A primeira, em 2008, a criação dos Institutos Federais 
(IF´s), instituições de Educação Superior, especializados na oferta de 
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educação profissional e tecnológica. E a segunda medida foi em a criação 
do PRONATEC, mediante a Lei nº 12.513/2011, “com a finalidade de ampliar 
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio 
de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira” (BRASIL, 
2011). Em termos específicos, o PRONATEC, segundo o portal do MEC4, tem 
como objetivos:

A expansão das redes federal e estaduais de EPT; a ampliação 
da oferta de cursos a distância; a ampliação do acesso gratuito a 
cursos de EPT em instituições públicas e privadas; a ampliação 
das oportunidades de capacitação para trabalhadores de forma 
articulada com as políticas de geração de trabalho, emprego e 
renda e; a difusão de recursos pedagógicos para a EPT.

Cruz, Carneiro e Arrais Neto (2014), por outro lado, reforçam que mesmo 
com essa finalidade, “algumas críticas têm sido feitas ao programa, como 
o fato de ofertar cursos concomitantes aos estudantes que estão, preferen-
cialmente, nos 2º e 3º anos das redes públicas de ensino” (p.80), pois desta 
forma não há efetivamente a garantia da articulação entre o ensino médio e 
os cursos técnicos, ou seja, a formação integral dos estudantes;

Diante do exposto, percebemos que ainda há muitos impasses no que 
tange a educação profissional no Brasil, ora marcada pela separação entre 
ensino médio e educação profissional, pela desarticulação curricular entre os 
conteúdos científicos e técnico-profissionalizantes. Apesar dessa maneira 
dicotômica de se pensar a articulação teoria e prática nas propostas for-
mativas dos estudantes da educação profissional, consideramos que houve 
avanços na constituição dessa modalidade de ensino como política pública 
que visa ao atendimento de diversos segmentos populacionais.

Resultados da pesquisa

Apresentamos, a seguir, os resultados da pesquisa, organizado da 
seguinte maneira: primeiro apresentamos um panorama do PRONATEC 
no IFCE, posteriormente, as especificidades do referido programa no IFCE 

4 Disponível em: portal.mec.gov.br/component/content/article?id=34661:pronatec. Acesso em 
30/10/2019.
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campus Maracanaú, tomando como referência informações sobre as contri-
buições desse programa na formação profissional dos egressos, a partir da 
visão de gestores e professores.

Implementação do PRONATEC No IFCE

O PRONATEC no IFCE surgiu de uma demanda do Ministério da Educação 
(MEC) que solicitou que a referida instituição realizasse um levantamento de 
cursos possíveis de serem ofertados. Sua implementação se deu em 2011 
a partir de uma experiência piloto no campus de Iguatu, com o curso de 
Panificação, mas sem muito sucesso, segundo o coordenador geral do pro-
grama, devido a entraves no repasse de recursos pelo MEC e tempo hábil 
para operacionalizá-los. A primeira pactuação de fato ocorreu quando os 
campi realizaram suas demandas de cursos e foram validadas pelo MEC.

Segundo levantamento realizado por Silva et al (2013), o PRONATEC no 
IFCE oferta cursos de formação profissionalizante para estudantes e traba-
lhadores por meio de duas modalidades de cursos: a primeira são os cursos 
técnicos de nível médio (duração em média de dois anos), com 23 cursos 
ofertados entre 2011 e 2013; e a segunda são os cursos FIC, de atualização, 
qualificação e requalificação profissional de nível básico, de curta duração 
(carga horária mínima de 160h), com 15 cursos ofertados nesse mesmo 
período.

No IFCE, houve a oferta de um número maior de cursos técnicos com-
parados com os Cursos FIC, ofertou 23 cursos técnicos e 15 cursos FIC 
distribuídos pelos campi de Iguatu, Quixadá, Quixeramobim, Maracanaú, 
Fortaleza, Aracati, Morada Nova, Fortaleza, Canindé, Juazeiro do Norte e 
Caucaia (SILVA et al, 2013). Por outro lado, em âmbito nacional, a grande 
oferta de vagas do programa está concentrada nos cursos de formação ini-
cial e continuada, como demonstram os números divulgados pelo Ministério 
da Educação em dezembro de 2012: das 2.521.418 vagas disponibilizadas 
pelo programa em 2012, 1.732.439 foram destinadas aos cursos de for-
mação inicial e continuada e 788.979 em cursos técnicos (sendo 252.716 
oferecidas na rede federal). Em termos percentuais, temos 68,71% das 
vagas do PRONATEC concentradas em cursos de curta duração e apenas 
31,29% em cursos técnicos que elevam a escolaridade. Nessa direção, o 
coordenador geral do PRONATEC no IFCE afirma que a instituição “ofertará 
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nas próximas pactuações mais cursos FIC do que os cursos técnicos, ade-
quando-se as demandas nacionais”.

Diante dos dados apresentados, percebemos que apesar do PRONATEC 
ser uma possibilidade de qualificação profissional de jovens e trabalhadores, 
diante de uma “grande massa de trabalhadores sem esperança de emprego 
por total desqualificação profissional” (SOUSA et al, 2011, p.14), fortalece a 
dualidade histórica entre a formação geral e a formação profissional, enfati-
zando o desenvolvimento de habilidades.

Quando indagado aos coordenadores sobre os aspectos positivos do 
programa em relação aos objetivos, estes se baseiam numa concepção de 
avaliação que busca identificar a repercussão qualitativa do mesmo na for-
mação dos jovens e trabalhadores. Um deles ressalta:

Na minha opinião, o objetivo do programa é incluir. Se você abrir 
uma turma com 18 alunos e esses 18 alunos que nunca teriam 
a oportunidade de ter acesso à educação, sair um, para mim, 
ele atingiu o objetivo. Na minha opinião, você não pode saber 
se o objetivo tem sido atingido por um número que você tomou, 
entrou 300, saiu 300 (Coordenador Geral).

Tomando como referência a análise do panorama do PRONATEC no 
Ceará, a partir de sua implementação nos IFs, torna-se fundamental analisar 
o entendimento desse programa por parte de gestores e docentes do pro-
grama no âmbito local. Assim, escolhemos o campus Maracanaú integrante 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ceará.

O PRONATEC no campus Maracanaú

No campus Maracanaú, inicialmente, foram implementados, em 2012, os 
cursos técnicos em Análises Químicas e de Automação Industrial, ambos 
na modalidade concomitante e com duplicidade de matrícula, isto é, o dis-
cente cursa o Ensino Médio numa escola da Rede Estadual e participa da 
formação profissionalizante no IFCE, obtendo ao final do curso técnico o 
certificado somente em caso de aprovação em ambas instituições.

Em relação aos cursos FIC, foram lançados, em 2013, dois cursos na área 
de meio ambiente, sendo que, em um deles, dos 32 matriculados, 17 desis-
tiram, e no outro curso, dos 27 matriculados, 10 abandonaram, totalizando, 
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respectivamente, 53% e 37 % de evasão. Tanto os cursos técnicos quanto 
os de FIC foram selecionados pela Secretaria de Educação do Estado-SEED 
com base no Catálogo de Cursos do Pronatec e no potencial de oferta do 
IFCE.

No campus Maracanaú, o diretor geral considera que o PRONATEC é 
um programa viável, sobretudo, pelo seu caráter social, mas sinalizou que 
somente a capacitação geral de jovens e trabalhadores não garante neces-
sariamente o emprego. Para ele, é importante uma “complementação ao 
programa por meio de oportunidades que o mundo do trabalho tanto o setor 
de serviço quanto industrial podem oferecer às pessoas”.

O depoimento supracitado deixa exposto que o PRONATEC como uma 
política pública de educação profissional formulado pelo governo federal e 
implementado pelas instituições de ensino, a exemplo do IFCE, deve propiciar 
uma real articulação entre a educação e o mundo do trabalho, capacitando 
jovens e adultos com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para 
o exercício das atividades produtivas. Nessa perspectiva,

É importante considerar que o trabalho na atual conjuntura “passa a ser 
organizado tendo como objetivo a flexibilidade, ou seja, a possibilidade de 
alteração, sem comprometimentos, da velocidade de produção, da quali-
dade do processo e do produto [...]” (FERRETI e SILVA JÚNIOR, 2000, p.56). 
Diante disso, os riscos e as incertezas da sociedade contemporânea são 
elementos constituintes explícitos do mundo do trabalho e que implicam na 
formação profissional das pessoas.

Nesse cenário, como o PRONATEC é um programa pioneiro, sua con-
solidação no território nacional tem enfrentado desafios variados. Na 
experiência do IFCE, campus Maracanaú, é preciso adequar a implementa-
ção do referido programa em função das características e condições de seu 
público-alvo que, conforme dados desta pesquisa, a ausência de uma sele-
ção criteriosa para o ingresso dos estudantes nos cursos, contribui para a 
desistência de muitos discentes:

Às vezes o quadro de formação, as pessoas que são seleciona-
das não nos cursos FIC´s, mas nos cursos técnicos são pessoas 
que não estão ainda habilitadas para fazer o curso (Diretor geral).
Na seleção existe dificuldade de selecionar um cidadão que tem 
o perfil do curso para o qual ele está matriculado. E existe uma 
dificuldade na relação entre a coordenação local e os alunos no 
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sentido de mantê-los no programa tendo em vista, às vezes cria-
rem uma expectativa muito grande no programa e às vezes não 
se adequarem à realidade do programa (Coordenador local).

O perfil dos estudantes que ingressam nos cursos técnicos de Análises 
Químicas e Automação Industrial do PRONATEC foi considerado uma difi-
culdade pedagógica a ser enfrentada pelos professores, devido a vários 
fatores, como: déficits em conteúdos básicos de disciplinas importantes 
como Português, Matemática e Química; falta de hábito de estudo; como-
dismo dos estudantes; dificuldade dos discentes de se adaptarem a um novo 
ambiente institucional, diferente da escola pública estadual, dentre outros.

As dificuldades ora apresentadas refletem a concepção de currículo que 
consubstancia os cursos técnicos do PRONATEC que trata a educação pro-
fissional desarticulada da formação geral do Ensino Médio, considerada 
um retrocesso por muitos educadores brasileiros. Diante dessa problemá-
tica, consideramos que a oferta de cursos profissionalizantes pressupõe 
“a oferta prioritária de uma sólida educação básica, comprometida com o 
desenvolvimento da capacidade de aprender e de continuar aprendendo, de 
forma autônoma, crítica e intencional.” (CORDÃO, 2005, p.69).

Os dados apresentados revelam que para analisar a implementação do 
PRONATEC no IFCE, campus Maracanaú e suas repercussões na formação 
profissional de jovens e adultos é preciso compreender as transformações 
sociais, políticas e econômicas do mundo atual que exigem um perfil de tra-
balhador preparado para atender as demandas do mundo do trabalho.

Quando questionamos se estão sendo alcançados os objetivos do 
PRONATEC, os docentes entrevistados concordam que sim. Os depoi-
mentos seguintes revelam a surpresa dos docentes diante dos resultados 
alcançados:

Acredito que estamos atingindo os objetivos. Basta a gente 
tomar alguns números. Nós inscrevemos 40 vamos formar 30, 
isso representa 75% da turma em 4 semestres. Um tipo de aluno 
que veio não muito preparado, eu mesmo me surpreendi. A desis-
tência é uma coisa mais comum nos cursos, então 25% não 
representa muita coisa, se for comparar com os cursos superio-
res do IFCE (Professor do curso Técnico em Análises Químicas).
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É um programa que teve sucesso, é um programa que realmente 
tem esse fato da inclusão dos alunos e, na minha opinião, eu estou 
surpreendido com os alunos. Eu não sabia que ia ter esse retorno 
tão bom. Eu pensava de um jeito no começo, mas depois eles aca-
baram se integrando com outros professores que não participam 
do programa como com outros colegas. [...] Vários alunos já con-
seguiram trabalhar com carteira assinada, tem alunos que estão 
num programa de estágio em grandes empresas. Tem alunos que 
estão no projeto de robótica ensinando em escola pública, tem 
alunos que são bolsistas, do projeto PIBIC. [...] De modo geral, o 
programa tem que continuar justamente com essa missão da 
inclusão, tem que passar por melhorias como tudo na vida, ava-
liação, auditorias (Professor do curso de Automação Industrial).

Os resultados sinalizados pelos gestores do PRONATEC no IFCE cam-
pus Maracanaú estão em sintonia com a visão dos gestores da Reitoria, 
responsáveis pela gerência do programa no Ceará. Quanto aos professores, 
observamos que estes relacionam o sucesso do programa aos indicadores 
de reprovação e evasão, além de algumas constatações de inserção do mer-
cado de trabalho, bem como iniciação à pesquisa, mas sem uma avaliação 
institucional do programa.

Sobre essa questão, o diretor geral do campus Maracanaú alerta para a 
importância de uma avaliação quanti-qualitativa do programa pelo governo 
federal no intuito não somente de levantar os indicadores de evasão e apro-
vação, mas também de identificar quantas pessoas conseguiram se inserir 
no mercado de trabalho, em decorrência da formação profissional recebida. 
Na sua opinião, isso é fundamental para a melhoria das políticas públicas 
voltadas para a Educação Profissional.

Diante dos resultados encontrados sobre a implementação do PRONATEC 
no IFCE campus Maracanaú, apresentamos a seguir as principais conside-
rações deste trabalho investigativo que, com certeza, servirão de subsídios 
para estudos posteriores.

Considerações finais

Ao analisarmos o PRONATEC, do ponto de vista legal, constatamos que 
o programa visa promover o direito à educação profissional a um número 
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significativo de brasileiros, tendo como objetivo maior garantir e assegu-
rar cursos técnicos de nível médio e de qualificação para os trabalhadores, 
ampliando as oportunidades de formação profissional e acesso ao mercado 
de trabalho.

No IFCE, percebemos que o PRONATEC tem proporcionado por meio dos 
cursos técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC) o acesso de jovens 
e trabalhadores à educação profissional. Mas a prioridade em ofertar cur-
sos FIC, em sintonia com as demandas do MEC, levanta o questionamento 
de um dos participantes da pesquisa se o referido programa tem cumprido 
suas finalidades mais amplas.

No campus Maracanaú, os relatos dos coordenadores e professores reve-
lam que os cursos técnicos em Análises Químicas e Automação Industrial 
do PRONATEC têm alcançados seus objetivos, pois os concludentes desses 
cursos já iniciaram sua inserção no mercado de trabalho, a exemplos nas 
indústrias do entorno da instituição, além da melhoria na formação geral e 
profissional dos estudantes.

Salientamos ainda, algumas razões que contribuíram para que alguns 
discentes não lograssem êxito nesses cursos, a saber: falta de base nas 
disciplinas de formação geral (Matemática, Português Química), propiciada 
pelo currículo regular do Ensino Médio e requerida para a aprendizagem dos 
conhecimentos específicos dos cursos; falta de afinidade com o curso e de 
hábito de estudo, dentre outros aspectos.

O estudo revela a importância de se identificar o quantitativo de pessoas 
beneficiadas pelo PRONATEC e que em decorrência da formação profissio-
nal recebida, tenham conseguido de fato a inserção no mercado de trabalho,

Nesse contexto, observamos que o PRONATEC, apesar de suas lacunas 
formativas, é uma política pública que tem proporcionado a melhoria de for-
mação profissional das pessoas contempladas pelo programa. Contudo, 
esta deve ser associada a outras políticas sociais e do sistema de emprego 
para ampliar a escolaridades dos trabalhadores, viabilizar sua inserção e 
permanência no mundo do trabalho e fortalecer o ensino médio.
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PARA ALÉM DO ENSINO MÉDIO: O NÚCLEO 
POLITÉCNICO COMUM COMO UMA NOVA PROPOSTA 

DE FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO.

Izac de Sousa Belchior1 | Raquel Viana dos Anjos2

Resumo: O propósito desse trabalho é discutir a função do núcleo politéc-
nico comum e dos itinerários no contexto do Ensino Médio Integrado, como 
prática pedagógica que possam conduzir o futuro trabalhador para uma 
formação profissional técnica de nível médio para além do capital. Nesse 
sentido, objetivamos apresentar uma proposta de Ensino Médio Integrado 
que tenha um percurso formativo humanístico entrelaçado por um núcleo 
politécnico comum capaz de configurar-se como elemento de práxis inter-
disciplinar. A pesquisa, de caráter bibliográfico e documental, baseada na 
revisão de artigos, apoiou-se nas contribuições de Saviani (2007), Frigotto 
(2012), Ramos (2008, 2009, 2011), Machado (2010), Leão e Teixeira (2015) 
dentre outros autores com contribuições relevantes a educação profissional 
de nível médio. No que tange aos aspectos metodológicos, utilizou docu-
mentos e artigos que tratam da oferta da educação profissional a partir da 
Lei 5.154/2004. Por meio desse estudo, pode-se observar que as práticas 
pedagógicas interdisciplinares materializadas no núcleo politécnico comum 
podem contribuir para um itinerário formativo para além do capital.
Palavras-chave: Núcleo Politécnico Comum, Itinerário Formativo, Ensino 
Médio Integrado, Politecnia.
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Introdução

O Ensino Médio Integrado (EMI) está vinculado diretamente a Lei 
5.154/2004 que estabelece no Artigo 4o, § 1o, que a articulação entre 
a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-

-se-á, entre outras, de forma integrada, ou seja, reservada aos concludentes 
do Ensino Fundamental que ingressarão no Ensino Médio, planejado de 
modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, 
na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada 
aluno. A partir dessa Lei abriu-se caminho para formação integrada e integral 
dos futuros trabalhadores do Brasil, nessa perspectiva busca-se a supera-
ção da dicotomia entre trabalho manual e intelectual.

No contexto do Ensino Médio Integrado, busca-se uma aproximação 
das concepções de educação politécnica, nesse sentido, Saviani (2007, p. 
140) diz que: “[...] trata-se de propiciar-lhe um desenvolvimento multilateral, 
um desenvolvimento que abarca todos os ângulos da prática produtiva na 
medida em que ele domina aqueles princípios que estão na base da organiza-
ção da produção moderna”. A politecnia, gestada a partir das contribuições 
de Marx, para a educação da classe trabalhadora, e de autores marxista, 
confluem para uma prática laboral ontológica ou ontocriativo. Nessa dire-
ção, pensar o trabalho como resultado da ação humana e como essência 
da humanidade, requer compreender o trabalho como atividade essencial-
mente humana, ou seja, como parte de si e inerente à humanidade.

Ao pensar a formação do futuro trabalhador, o EMI procura utilizar prá-
ticas pedagógicas interdisciplinares que reforcem a formação ominilateral 
e a superação do indivíduo – fragmento. Nesse sentido, busca-se fomen-
tar ações pedagógicas que possam contribuir para uma formação inteira 
do futuro trabalhador, entre essas ações pedagógicas destacamos o núcleo 
politécnico comum como elemento curricular transversal, interdisciplinar e 
significativo tanto para alunos e professores da educação profissional téc-
nica de nível.

A Resolução CNE/CEB 6/2012, descreve que a estruturação dos cursos 
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, orientada pela concep-
ção de eixo tecnológico, deve considerar o Núcleo Politécnico Comum, que 
devem compreender os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, 
econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicer-
çam as tecnologias e a contextualização do mesmo no sistema de produção 



1601
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

social. A partir da mesma resolução observamos que os itinerários formati-
vos compreendem ao conjunto das etapas que compõem a organização da 
oferta da Educação Profissional pela instituição de Educação Profissional e 
Tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico, possibilitando 
contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências profis-
sionais devidamente certificadas por instituições educacionais legalizadas.

Essa pesquisa justifica-se pela busca de uma práxis pedagógica que con-
substanciem o núcleo politécnico comum e itinerários formativos para além 
do capital, desse modo, estes devem ser pensados numa perspectiva poli-
técnica de base unitária3 humanística, nessa direção, torna-se claro que, o 
objetivo central é desenvolver formas pedagógicas proativas para uma edu-
cação profissional de nível médio integral, integrada e interdisciplinar, capaz 
de superar o indivíduo – fragmento por um sujeito histórico integralmente 
desenvolvido, crítico, ativo e transformador na comunidade a qual pertence.

O método utilizado nesse trabalho é o dialético, pois entendemos que a 
práxis pedagógica é uma totalidade dinâmica que ao longo do tempo e do 
espaço passado por mudanças refletindo em si as condições sociais, políti-
cas e econômicas daquele momento histórico e daquela sociedade. No que 
tange ao objetivo de estudo, optamos por ser exploratória, tendo em vista que 
esse trabalho pretende buscar maior familiaridade com o problema. Para tal, 
buscamos entre os procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e docu-
mental, baseadas na educação profissional técnica de nível médio de autores 
que tiveram suas obras publicadas a partir da publicação da Lei 5.154/2004 
e que tratam da educação profissional de nível médio ofertada na forma arti-
culada integrada ao ensino médio, que tenham seus esforços direcionados 
para o ensino médio integrado, núcleo politécnico comum e itinerários for-
mativos, numa perspectiva de formação humana omnilateral. Desta maneira, 
buscaremos uma abordagem qualitativa do fenômeno estudado.

As discussões feitas apontam que o núcleo politécnico comum poderá 
ser um componente curricular transversal pontencializador de práticas peda-
gógicas interdisciplinares e que, por extensão, favorece a formação humana 
omnilateral, assim como os itinerários formativos pensados e materializados 
num currículo integrado garantem uma formação para futuro trabalhador para 

3 MOURA, LIMA FILHO e RAMOS (2015) nos ensinam que as concepções de escola unitária, de 
Gramsci, e de politecnia, proveniente de Marx e de Engels, não colidem. Ao contrário, compreen-
demos que são complementares e que Gramsci aprofunda um aspecto da politecnia não muito 
explorado por Marx e Engels: sua dimensão intelectual, cultural e humanística.
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além de uma perspectiva mercadológica. Entretanto, o ensino médio integrado, 
tal como é ofertado hoje e nesta sociedade, não correspondem uma educa-
ção politécnica, numa concepção marxista e nem uma escola unitária, numa 
concepção gramscista, mas muitos autores apontam essa oferta de educação 
profissional como uma “travessia”, que na atual conjuntura política obscuran-
tista e com a imposição do chamado “Novo Ensino Médio” a partir da aprovação 
da Lei 13.415/2017, pode colaborar para uma travessia longa e tortuosa.

Metodologia

Para atender os objetivos da pesquisa recorremos primeiramente à lei-
tura e analise da publicação da Lei 5.154/2004, a partir deste, retiramos os 
artigos e incisos que conduzem o arcabouço legal da integração do ensino 
médio ao ensino profissionalizante. Posteriormente, foi feita uma pesquisa 
em sítios eletrônicos, no primeiro semestre de 2019, no Google Acadêmico, 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - Ibict, Portal 
de Periódicos da Capes, bem como, publicações da Anped – Associação 
Nacional de Pós – Graduação e Pesquisa em Educação GT 9 (Trabalho e 
Educação), com as palavras – chaves que deram sustentação teórica ao 
artigo, tais como: núcleo politécnico comum, itinerários formativos, ensino 
médio integrado e trabalho. Em seguida, buscou-se selecionar autores que 
fizeram um exercício de aproximação entre núcleo politécnico comum e 
itinerários formativos para os cursos técnicos integrados de nível médio. 
Selecionados os autores e suas respectivas publicações, preferencialmente 
após a Lei 5.154/2004, foram feitos os fichamentos para por fim, buscar 
um diálogo entre as publicações desses autores e o objetivo pretendido por 
essa pesquisa.

Desenvolvimento

Ensino Médio Integrado

Ao pesquisar o Ensino Médio Integrado4 (EMI), tal como é hoje, 
depreendermos que essa forma de oferta surge a partir da revogação do 

4 - Esse termo será utilizado ao longo do artigo para designar a unidade do Ensino Médio regular e a 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada conforme o Decreto 5.154/2004.
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Decreto 2.208/1997, pelo Decreto 5.154/2004, que reabre a possibilidade 
de integração entre ensino médio e educação profissional, anteriormente 
impossibilitada.

Nessa direção, Ramos (2008) ao tratar dessa temática nos orienta a (re)
pensar novas práticas pedagógicas pautadas numa concepção de Ensino 
Médio Integrado numa perspectiva que busca a totalidade da educação dos 
futuros trabalhadores, ou seja, a superação do indivíduo fragmentado, ora 
marcado por uma educação propedêutica, ora marcado por uma educação 
profissional, nesse sentido temos um Ensino Médio Integrado, no qual a 
educação propedêutica e o ensino técnico são indissociáveis:

Este sentido equivale à indissociabilidade entre educação profis-
sional e educação básica. Uma ressalva ainda deve ser feita, qual 
seja, que mesmo os cursos somente de educação profissional 
não se sustentam se não se integrarem os conhecimentos com 
os fundamentos da educação básica. Caso contrário, seriam 
somente cursos de treinamento, de desenvolvimento de habili-
dades procedimentais, etc., mas não de educação profissional 
(RAMOS, 2008, p. 13).

É com ênfase no Ensino Médio Integrado, fundado no núcleo politécnico 
comum como elemento transversal e interdisciplinar e nos itinerários for-
mativos que conduzem uma formação técnica de nível médio para além do 
capital, buscando uma formação humana omnilateral que iremos nos incli-
nar, pois é onde as concepções de educação politécnica de Marx e de escola 
unitária de Gramsci ganham relevo na educação brasileira. Para tanto, deve-
mos empenharmos em aproximar o Ensino Médio Integrado, à concepção 
socialista de educação, mas reconhecendo nossos limites, posto que uma:

[...] proposta de educação com inspiração na ideia gramsciana 
de escola unitária, mas que não se confunde com ela já que seus 
limites de formação integral estão dados pela sociabilidade capi-
talista contemporânea (ARAÚJO E FRIGOTTO, 2015, p. 66).

Colaborando com as concepções de Araújo e Frigotto (2015), convida-
mos Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) a dialogar sobre a proposta de Ensino 
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Médio Integrado no que concerne às concepções de educação politécnica e 
escola unitária, os autores destacam que:

O ensino médio integrado ao ensino técnico, conquanto seja uma 
condição social e historicamente necessária para a construção 
do ensino médio unitário e politécnico, não se confunde total-
mente com ele porque a conjuntura do real assim não o permite 
(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2012, p. 44).

Para Oliveira (2009) ao meditar sobre a possibilidade da construção 
de uma escola politécnica ou unitária no momento atual ao qual a socie-
dade está inserida na base de uma economia capitalista periférica global, o 
autor mostra-se cético, uma vez que a própria escola, assim como todas as 
instituições, estão atravessadas pela lógica cultural capitalista neoliberal, 
onde a escola é mais um instrumento a serviço da reprodução do capital, 
embora, a escola seja determinada pela ação estatal, desta forma: “[...] tem 
seu cotidiano marcado pelas práticas de contestação, de subordinação e de 
reprodução dos valores perseguidos pelo capital como forma de garantir sua 
hegemonia” (OLIVEIRA, 2009, p. 154). O mesmo autor concorda com Marx 
e Gramsci ao pensar a politecnia e a escola unitária para uma sociedade 
futura, com a superação do modo de produção capitalista, como o próprio 
autor destaca que devemos mudar primeiro a realidade material para depois 
mudar a escola.

2. Núcleo Politécnico Comum

É importante destacar que o núcleo politécnico comum, segundo 
Machado (2010), favorece a introdução de projetos pedagógicos integra-
dores, tanto no conteúdo como de outras aprendizagens, bem como uma 
formação do aluno que proporciona o desenvolvimento de sentido crítico e 
a compreensão da cultura tecnológica, a criatividade e a comunicação de 
ideias. No que diz respeito ao núcleo politécnico comum na prática curricu-
lar, observamos que:

A noção de núcleo politécnico comum foi introduzida pela 
legislação sobre eixo tecnológico com a perspectiva de ser um 
componente curricular transversal, e não uma disciplina, o que 
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significa dizer que os conteúdos desse núcleo também podem 
ser interpretados na sua função de eixo estruturador (MACHADO, 
2010, p. 103).

Dialogando com a concepção de projetos pedagógicos integradores, 
convidamos Araújo e Silva (2017) a compartilhar suas concepções sobre o 
núcleo politécnico comum, sobre o qual afirmam que:

A Prática Profissional Integrada, na organização curricular em 
núcleos, é parte essencial do Núcleo Politécnico, o qual é espaço 
onde se garantem, concretamente, conteúdos, formas e métodos 
responsáveis por promover, durante todo o itinerários formativos, 
a politecnia, a formação integral e omnilateral e a interdisciplina-
ridade (SOBRINHO, 2017, p.131 2017).

Ao pensar a integração do núcleo politécnico comum aos eixos tecno-
lógicos e por extensão aos cursos técnicos que fazem parte desse eixo, 
Machado (2010) nos presenteia com algumas sugestões, sendo o núcleo 
politécnico comum unidade curricular transversal, podem ser contempla-
dos, a título exemplificativo, projetos que contenham:

a)as bases científicas gerais, que alicerçam inventos de soluções 
tecnológicas, os princípios científicos subjacentes às técnicas e 
que explicam suas características e funções, bem como as dos 
processos e objetos tecnológicos; b) as metodologias de caráter 
geral e de nível básico empregadas em atividades de diagnós-
tico, planejamento, monitoramento, avaliação etc.; c) interações 
com instrumentos de uso generalizado, tais como as tecnolo-
gias de informação e comunicação, e com procedimentos de 
estatística, de codificação e simbologia etc.; d) tecnologias de 
organização, de higiene e segurança no trabalho, de sistemas de 
proteção e segurança, de ergonomia no trabalho etc.; e) noções 
básicas que respondam às necessidades comuns sobre como 
se orientar no sistema da produção social, campos de atividade 
tecnológica, contextos tecnológicos, setores de atividade tecno-
lógica, áreas profissionais e profissões, a presença da tecnologia 
na vida doméstica, no lazer, na vida comunitária; f) ética sobre 
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as relações entre tecnologia e sociedade, tecnologia e desen-
volvimento social, impacto social e ambiental da tecnologia, 
tecnologia e consumo, necessidades humanas de tecnologia, a 
transformação da natureza pela atividade tecnológica, o desen-
volvimento tecnocientífico e as transformações na organização 
social e do trabalho humano, o controle social democrático do 
conhecimento científico e tecnológico (MACHADO, 2010, p. 103).

Como foi observado na citação acima, as propostas apresentadas para 
o núcleo politécnico comum, possuem um conteúdo que direcionam para 
uma prática docente interdisciplinar e valorização do conhecimento cien-
tífico, bem como a busca de soluções tecnológicas concretas e realizáveis 
no sentido de solucionar as demandas sociais. Destacamos que o núcleo 
politécnico na organização curricular, como elemento interdisciplinar e 
transversal “[...] tem o objetivo de ser o elo entre o Núcleo Tecnológico e o 
Núcleo Básico, criando espaços contínuos durante os itinerários formativos 
para garantir meios de realização da politecnia (SOBRINHO, 2017, p 135). 
Como podemos observar, o núcleo politécnico comum corresponde a uma 
prática pedagógica que poderá potencializar uma prática docente que con-
duza a uma aprendizagem mais significativa.

3. Itinerários Formativos

A Resolução CNE/CEB 6/2012 no Artigo 3º § 2º, descreve que os cursos 
e os programas da educação técnica de nível médio devem ser organizados 
por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversi-
ficados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das 
instituições educacionais, a mesma Resolução direciona o itinerários forma-
tivos para que o mesmo deva:

Os itinerários formativos trazem consigo discussões sobre que “cami-
nhos”, “trajetos” ou “percursos” as instituições de ensino deverão “conduzir” 
o estudante. Desta forma, os itinerários formativos adotados pela instituição 
de ensino nos convidam a refletir e a executar um modelo de organização 
curricular que podem atender demandas distintas.

Itinerário faz referência a caminhos, estradas, roteiro, uma des-
crição de caminho a seguir para ir de um lugar a outro. A palavra 
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formativo, por sua vez, indica algo que forma ou serve para for-
mar, que contribui para a formação ou para a educação de algo 
ou alguém (LEÃO e TEIXEIRA, 2015, p. 6843).

A forma de organização dos itinerários formativos, no currículo escolar, 
devem possibilitar ao educando, aproveitamento de estudos e experiências 
profissionais, através de instituições certificadoras e acreditadoras, a exem-
plo da Rede Certific5, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/1996, garante no seu Artigo 41: O conhecimento adquirido na edu-
cação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de 
avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclu-
são de estudos (BRASIL, 1996).

A Resolução CEB/CNE 2012, ao tratar da organização curricular, no que 
tange aos itinerários formativos, ressalta que além de corresponder ao eixo 
tecnológico proposto pela instituição de ensino, devem está consoante com 
as políticas públicas indutoras e os arranjos socioprodutivos e culturais 
locais. Desta forma, os itinerários formativos pretendem oferecer aos estu-
dantes à formação necessária no âmbito do mundo do trabalho marcado 
pelo domínio dos processos produtivos tecnológicos, bem como potencia-
lizar o desenvolvimento socioeconômico da realidade na qual o estudante 
está inserido.

Importa-nos registrar que os itinerários formativos devem articular os 
diversos níveis e modalidades que serão ofertados nas instituições de 
ensino, desta forma, podem aproveita-se de toda a infraestrutura montada 
a nível equipamentos e recursos humanos possibilitando assim uma oti-
mização dos espaços e tempos diversificados, bem como impulsionar a 
verticalização do ensino no mesmo ambiente educacional.

A organização dos itinerários formativos em um campus possibi-
lita, por exemplo, que um estudante ingresse através de um curso 
de Formação Inicial e Continuada, conclua o Ensino Médio em um 
curso técnico integrado e prossiga com sua formação através de 

5 A implantação da Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada – 
Rede CERTIFIC atende ao que prevê o Art. 41 da Lei No 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB), o Parecer CNE/CEB 16/99 do Conselho Nacional de Educação, o Parecer n. 
40/2004 do Conselho Nacional de Educação o § 2º do Art. 2º da Lei no 11.892 de 28 de dezembro 
de 2008 e a Portaria Interministerial n° 1.082 de 20 de novembro de 2009.
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cursos de Graduação e Pós-Graduação. A ampla abrangência em 
relação às formas de oferta e níveis de ensino exige ampla dis-
cussão da organização pedagógica e administrativa nos campi 
dos Institutos Federais (LEÃO E TEIXEIRA, 2015, p. 6845 – 6846).

Ramos (2009) faz uma crítica ferrenha no que diz respeito à função da 
educação profissional como suprimento das demandas do mercado de tra-
balho. Ao tratar dos itinerários formativos, a autora desaprova os esforços 
que instituições e sistemas de ensino direcionam as qualificações profissio-
nais que servem ao propósito imediatista do modo de produção capitalista, 
materializada no preenchimento de postos de emprego, que surgem de 
forma incontinente e desta mesma maneira devam ser tomados, estando 
à escola e o processo educativo a dispor do temperamento do mercado e 
suas exigências, desta forma:

A relação linear e imediata entre a educação, especialmente a 
profissional, e as necessidades do mercado de trabalho, foi o 
principal fundamento da economia da educação dos anos 70, 
protagonizada pela Teoria do Capital Humano e das medidas 
designadas como Manpower approach. Críticas contundentes e 
fundamentadas a essa abordagem foram realizadas tanto pelo 
seu aspecto ideológico quanto por sua insuficiência empírica. 
Não obstante, sob a crise contemporânea do emprego e das 
qualificações, essa abordagem muitas vezes é resgatada para 
justificar políticas de formação e de requalificação mais afina-
das com as configurações ocupacionais do mercado de trabalho 
(RAMOS, 2009).

Os itinerários formativos devem ser pensados para buscar uma formação 
humana omnilaterial para além do capital, desta forma, as práticas pedagó-
gicas e o currículo devem ser pensados para a composição de um futuro 
trabalhador que traga em si um sentimento de coletividade e pertencimento 
de classe, almejando desta maneira, nas palavras de Gramsci, formar nos-
sos intelectuais orgânicos.
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Resultados e discussão

Os resultados das publicações analisadas apontam para os seguintes 
resultados: Primeiro, existe uma necessidade de (re) pensar o Ensino Médio 
com objetivo de superar a dualidade educacional (propedêutica e profis-
sionalizante) buscando uma formação integral e integrada. Nesse sentido, 
o Ensino Médio Integrado poderá ser uma “travessia”, embora tímida em 
direção a uma escola unitária politécnica de base humanística, objetivando 
uma formação humana omnilateral. Segundo, o núcleo politécnico comum, 
ofertado não como uma disciplina “convencional” e obrigatória, e sim como 
um componente curricular transversal ao longo do curso poderá ser um 
elemento que poderá pontencializar a prática pedagógica interdisciplinar e 
aumentar o contato com os professores e alunos de diferentes áreas, dando 
um significado concreto de coletividade. Por fim, segundo o referencial con-
sultado, como resultado para a construção de um Ensino Médio Integrado 
que caminhe para busca de uma educação para além do capital para os 
futuros trabalhadores, pretende-se elaborar um currículo que traga consigo 
algumas reflexões para a construção da ementas de suas disciplinas, entre 
as quais o professor deverá meditar sobre o papel do aluno na sociedade em 
que ele está inserido.

Considerações finais

A formação do profissional técnico de nível médio é de grande interesse 
ao setor produtivo de qualquer nação. Entretanto, como esses futuros tra-
balhadores chegarão a esse setor produtivo é uma discussão inerente a 
escola e sociedade, que por sua vez, não deve ser submissa aos sabores do 
modo de produção capitalista. Gramsci (1985) ao defender a escola unitária, 
direciona uma escola “desinteressada”, isto é, uma contraposição a escola 
interessada e imediatista disposta a preencher as lacunas do mercado. O 
Ensino Médio Integrado deve ter o trabalho como princípio educativo como 
alicerce curricular, pois para Frigotto (2012, p. 60) afirma que: “O trabalho 
como princípio educativo deriva do fato que todos os seres humanos são 
seres da natureza e, portanto, têm necessidade de alimentar-se, proteger-se 
das intempéries e cria meios de vida”.

É preciso que o educador e o educando, inseridos no Ensino Médio 
Integrado, tenham em mente a concepção de trabalho no sentido ontológico 
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que, por sua vez, deve se sobrepor as mais diversas e sedutoras promessas 
do trabalho neoliberal e globalizado, entendido como fábula, como assim 
dizia o grande nome da geografia nacional e internacional, Milton Santos.

Nesse sentido, “Do ponto de vista do capital, a dimensão ontológica do 
trabalho é subsumida à dimensão produtiva, pois, nas relações capitalistas, 
o sujeito é o capital e o homem é o objeto” (RAMOS, 2011, p. 137).

Um esforço direcionado para uma educação profissional técnica de 
nível médio para além do capital, deve ser pensada numa perspectiva do 
Ensino Médio Integrado, a partir de um currículo integrado que seja capaz 
de responder a uma formação humana omnilateral, ou seja, um ser humano 
completo. Desta maneira, como foi discutido neste artigo o núcleo politéc-
nico comum, como componente transversal e interdisciplinar pode conduzir 
a uma prática pedagógica coletiva e com a construção de um conhecimento 
significativo para o aluno, para tanto, faz-se necessário que os professores 
busquem quebrar as barreiras do conhecimento disciplinar ministrados em 
sala, no que Santomé (1998, p. 103) nos ensina que: “Assim, alunos e alunas 
são ensinados e vão aprendendo, de maneira mais ou menos inconsciente, 
formas de identificação de problemas da realidade [...]”. Desejamos que o 
conhecimento disciplinar seja superado por um conhecimento interdiscipli-
nar, contextualizado, politécnico, consciente e significativo.

Para uma formação de um trabalhador técnico de nível médio pensado 
numa perspectiva para além do capital, é necessário de que seu caminho, 
percurso ou itinerário formativo seja projetado para a formação de sujeitos 
que percebam a importância do seu papel social e coletivo na comunidade 
em que faz parte, atuando como agente transformador daquela realidade. 
Desse modo, os professores ao escolherem os conteúdos a serem traba-
lhados em suas ementar disciplinares manifestem preferências à prática 
docentes que privilegiem resoluções de problemas em que os sujeitos do 
processo educativo busquem sempre o apoio na coletividade, desenvolvam 
um sentimento de pertencimento e identidade com a classe trabalhadora 
e que fortaleçam a práxis e dialética do processo educativo. Os itinerários 
formativos não podem ser pensados para responder a uma demanda do 
mercado, responder uma carência de um determinado profissional, abso-
lutamente. Os itinerários formativos devem conduzir a uma aprendizagem 
capaz de responder para além das demandas do mercado, uma aprendiza-
gem que seja capaz de responder as demandas do trabalhador em vários 
momentos e aspectos da sua vida enquanto ser humano, e por extensão, 
ser do trabalho.
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RETRATOS DO ENSINO PROFISSIONAL AGRÍCOLA 
NO BRASIL: DA ESCOLA MÉDIA DE AGRICULTURA DE 
PINHEIROS AO COLÉGIO AGRÍCOLA NILO PEÇANHA 

(1910-1964)

Lidiane Dias da Silva1 | Marta Abdala Ferreira Mendes2

Resumo: Este trabalho situa-se no âmbito da História das Instituições 
Escolares e teve como objeto de estudo os estabelecimentos de ensino 
formal que deram origem ao Instituto Federal do Rio de Janeiro/ Campus 
Pinheiral, com o objetivo de analisar seu processo de constituição e for-
mação oferecida aos alunos do ensino profissional agrícola, no período 
compreendido entre 1910 a 1964. A escolha deste período contempla a 
promulgação do decreto n° 8.367/1910, que instituiu a Escola Média de 
Agricultura de Pinheiro até o início da ditadura civil-militar, ano que a escola 
foi transformada em colégio. Nossa abordagem metodológica pautou-se 
em pesquisa bibliográfica e documental. No que se refere a primeira, busca-
mos situar a criação da escola no contexto político e econômico nacional. 
Para investigar especificamente, fatores relacionados a Escola, baseamo-
-nos principalmente em legislações e relatórios ministeriais. Os resultados 
evidenciaram a subordinação da educação profissional agrícola ao projeto 
de modernização agrária do país, apontando a ligação entre pragmatismo, 
assistencialismo e educação profissional.
Palavras-chave: Educação Profissional Agrícola; Trabalho Simples. 
Assistencialismo.
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Introdução

As primeiras iniciativas governamentais no âmbito do ensino agrícola 
no Brasil datam de meados do século XIX. Neste período, a precária 
infraestrutura do país e a ausência de mão de obra qualificada pas-

saram a ser entendidos como os principais entraves ao desenvolvimento 
agrário nacional. Buscando amenizar esse quadro o governo brasileiro insti-
tuiu a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras 
Públicas, em 1860 .

Entretanto, apesar dessa iniciativa lograr algum êxito no desenvolvimento 
de pesquisas agrícolas – principalmente introdução e aclimatação de espé-
cies, o mesmo não se pode dizer do ensino, que ficou restrito a escassos 
asilos e institutos agrícolas dispersos pelo país (GLABER, 2012).

Com o advento da República, a Secretaria de Estado dos Negócios da 
Agricultura, Comercio e Obras Públicas é transformada em Ministério da 
Indústria, Viação e Obras Públicas. Esse ato contribuiu para que uma fra-
ção da classe rural, que encontrava-se organizada em torno da Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA) , passasse a defender por meio de seus 
representantes na câmara dos deputados, não só a criação de um novo 
ministério para tratar dos interesses agrícolas, como também a instituição 
de uma rede de escolas rurais, como forma de superar o atraso que marcava 
o setor. (NERY, 2015).

Assim, em 1906 o governo (re)instituiu o Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio (MAIC), dotando-o de diversos institutos técnicos e 
científicos. Entre estes, encontravam-se instituições de pesquisas agro-
pecuárias , inclusive o Posto Zootécnico de Pinheiros. Em 1910, dando 
continuidade ao projeto de modernização das práticas rurais, é promulgado 
o decreto 8.319 que regulamentou o ensino agronômico no país.

Neste contexto ainda no ano de 1910, o decreto 8.367 estabeleceu as 
normas para o funcionamento do Posto Zootécnico de Pinheiros e instituiu 
a Escola Média de Agricultura como seu apêndice. Essa escola e suas deri-
vadas, constituíram-se no objeto de estudo desta pesquisa, que teve como 
objetivo investigar seu processo de constituição em 1910 e a formação ofe-
recida aos alunos a partir de sua inauguração, ocorrida no ano de 1912 até 
1964, ano de sua transformação em colégio agrícola Nilo Peçanha.

Na primeira parte deste artigo, nossa atenção volta-se para os fato-
res políticos, econômicos e sociais que motivaram a instalação do Posto 
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Zootécnico de Pinheiros e da Escola Média de Agricultura. Na sequência, 
são investigadas as mudanças pelas quais passou a instituição, até chegar-
mos a 1964, ano em que a instituição é transformada em Colégio Agrícola 
Nilo Peçanha.

Nossa abordagem metodológica pautou-se em pesquisa bibliográfica 
e documental. No que se refere a primeira, buscamos situar a criação da 
escola no contexto político e econômico nacional, tendo como eixo as pes-
quisas de Mendonça (2013), Nery (2015) e Bhering & Maio (2011).

Para investigar especificamente, fatores relacionados a Escola, basea-
mo-nos principalmente em legislações e relatórios ministeriais, visto que a 
maior parte da documentação preservada institucionalmente tem início a 
partir da década de 1940. Contudo, não refutamos em consultar, ainda que 
com cautela, os relatórios históricos produzidos pela instituição na década 
de 1960 e 1970, que tinham o intuito de ressaltar sua presença no cenário 
educacional.

O Ensino Agrícola: Do Império a República

Durante o império, a agricultura tornou-se uma das principais preocu-
pações do governo. Segundo Meira (2017) a influência das ideias em voga 
na Europa e Estados Unidos, preconizavam a necessidade de reorganizar 
a lavoura, tornando-a científica. Desse modo, foi instituída a Secretaria de 
Estado dos Negócios da Agricultura, Comercio e Obras Públicas, destinan-
do-se as primeiras verbas públicas para o desenvolvimento de pesquisas 
que promovessem a agricultura no país. Entretanto, era natural que o pro-
cesso de modernização agrícola passasse também pela qualificação da 
mão de obra, fazendo com que fossem instituídas algumas instituições de 
ensino rural.

Neste período, apesar das raras escolas e asilos de ensino agrícola espa-
lhados pelo país, os discursos da classe agrária eram enfáticos na defesa à 
criação de escolas práticas de agricultura (Meira, 2017). Acreditava-se que 
a introdução e difusão de modernas técnicas de produção possibilitariam 
a recuperação de alguns produtos no mercado internacional. Assim, jun-
tamente com a ideia de “vocação agrária do país”, gestava-se outra, a de 
proceder uma modernização agrícola por meio do ensino, a exemplo do que 
havia ocorrido na França. (MENDONÇA, 1990).



1617
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Essas ideias ganharam ainda mais fôlego com o advento da República. 
A transformação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 
Comercio e Obras Públicas em Ministério da Indústria, Viação e Obras 
Públicas, fez com que “a agricultura passasse a ser mais uma, das diversas 
atividades sobre a incumbência do novo ministério” (BHERING; MAIO, 2011). 
Assim, a marginalização do setor e a crise econômica enfrentada por alguns 
produtos de exportação, geraria pressão de uma fração da classe rural pela 
criação de uma nova pasta, que teria a agricultura como cerne.

Segundo Mendonça (2013) nesse período acirrava-se as disputas dentro 
da classe dominante pelo controle do aparelho estatal e consequentemente 
pela melhor colocação de seus produtos. A classe organizada em torno 
da SNA, defendia a reestruturação produtiva visando o mercado interno. 
Opunha-se, dessa forma, ao bloco paulista que defendia a manutenção de 
privilégios da agroexpotação cafeeira (MENDONÇA, 2013, p. 80).

A SNA era um eixo alternativo de poder3 e apesar das contraposições 
do bloco paulista, terá grande parte dos seus objetivos concretizados no iní-
cio do século XX. Em 1906, cedendo às pressões do grupo foi (re)instituído o 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC)4. Em 1909, foi promul-
gado o decreto 7.566, que criava dezenove escolas de aprendizes e artífices, 
para o ensino profissional primário e gratuito (BRASIL, 1909)5. Essa rede, 
apesar de subordinada ao MAIC, não contemplou os anseios da classe rural, 
visto que o ensino agrícola foi dela excluído. Para Moreira (2015), a cria-
ção da rede federal de escolas profissionais além de formalizar a dualidade 
histórica entre trabalho intelectual e manual, instituiu, também a dualidade 
interna, entre formação profissional industrial e agrícola.

Apesar da supracitada rede de escolas não contemplar o ensino agrí-
cola, ainda em 1909 instituído por meio de decreto presidencial o Posto 
Zootécnico de Pinheiros. Essa instituição tinha como propósito desenvolver 
pesquisas sobre melhoria das espécies animais e vegetais do país. Segundo 
o relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (1912), além de 

3 Mendonça, 2013.
4 Decreto 1.606 de 29 de dezembro de 1906. A criação do MAIC, foi entendida por NEIRY (2015), 

como um equilíbrio de forças entre as frações da classe dominante, visto que o governo compactu-
ou neste mesmo ano com a assinatura do convênio de Taubaté, que estabelecia o controle estatal 
sobre os preços do café.

5 5 O decreto 7.566/1909 é considerado por Manfredi (2008) e Pacheco (2009) como a gênese da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, pois foi a primeira iniciativa governamental 
sistematizada no tocante a Educação Profissional.
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cuidar do desenvolvimento da indústria pastoril, neste posto se estudavam 
a aclimatação de espécies vegetais, buscando entender sua vitalidade, valor 
alimentício, adaptação e replantio.

No findar do ano de 1909 a lei orçamentaria6 que fixava as despesas 
para o ano seguinte, autorizou o ministério da agricultura a “fundar campos 
de experiência para as lavouras, criação e indústria de laticínios, com apa-
relhos e máquinas aperfeiçoados, anexando-lhes escolas práticas desses 
serviços” (BRASIL, 1909, art. 29, p. 191). Nesta mesma lei, o governo federal 
destinava uma vultuosa quantia de recursos para a fundação da escola prá-
tica de agricultura na fazenda de Pinheiro.7

No ano seguinte, o ensino agronômico é regulamentado no país, por meio 
do decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910. Esse decreto institui as bases 
para o ensino profissional agrícola, dividindo-o em 11 modalidades, entre as 
quais encontravam-se o Ensino Superior, o teórico-prático, o prático e o dos 
aprendizados. Contudo, a exceção do Ensino Superior, a educação agrícola 
regulamentada pelo Estado, constituía-se de uma modalidade pragmática, 
destinada a formar para o trabalho simples, conforme as necessidades do 
capital agrário. Não obstante estarem subordinadas as necessidades do 
mercado, as escolas agrícolas ainda mesclavam um caráter assistencial e 
correcional8.

Seguindo o curso das reformas, logo após a regulamentação do ensino 
agronômico no país é instituída por decreto a Escola Média de Agricultura de 
Pinheiros. Esta, apesar de prevista em orçamento, teve no decreto 8.367/10 
sua ratificação e formalização.

A Escola Média de Agricultura de Pinheiro:

A Escola Média de Agricultura de Pinheiro, também conhecida como 
Escola Teórico-Prática, foi instituída para funcionar anexa ao Posto 
Zootécnico de mesmo nome. Esses institutos foram instalados na fazenda 
São José do Pinheiro9, construída em 1851, pelo comendador José Joaquim 

6 Lei 2.222 de 30 de dezembro de 1909.
7 Encontra-se nesta lei o embrião da instituição que tornar-se ia um século mais tarde, o Instituto 

Federal do Rio de Janeiro/ Campus Pinheiral.
8 A educação profissional era destinada às classes marginais, aos desvalidos da sorte e da fortuna. 

(BRASIL,1909).
9 Situada no distrito de Pinheiro, município de Piraí.
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de Souza Breves. Em 1899, após sua morte10, a fazenda foi transferida para 
o Ministério da Agricultura e passou a abrigar, posteriormente, o posto zoo-
técnico e a escola teórico-prática. (SME, 2002)

A referida escola, idealizada para servir de modelo as demais escolas 
médias que viessem a ser implantadas no país11, foi inaugurada no dia 21 de 
abril de 1912. A escolha deste local para a implantação da instituição deveu-
-se a inúmeros fatores, tais como: a existência da infraestrutura agrícola e 
animal proveniente do Posto Zootécnico, em funcionamento desde 1911; a 
necessidade de instruir a classe trabalhadora local no manejo de novas téc-
nicas de produção; e, os benefícios advindos ao posto que poderia utilizar a 
mão de obra dos internos em diversas atividades.

Figura 2: Escola Média de Agricultura de Pinheiros – 1912. Fonte: Acervo privado, cedida 
pelo ex-servidor Paulo Bitencourt.

Naquele período o país contava com três dessas escolas: uma na Bahia 
(1911), uma no Rio Grande do Sul (1912) e uma em Pinheiros (1912). Porém, 
segundo o relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio de 
1912, ainda faltava fazer ajustes nas demais escolas, o que não acontecia 
na de Pinheiro. Segundo o relatório do Ministério da Agricultura de 1912:

10 A fazenda foi desapropriada em 1890 e pertenceu a diversos ministérios, antes de passar a posse 
do Ministério da Agricultura.

11  Relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio de 1911, p. 467.
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A afluência de candidatos a matrícula nesses estabelecimentos, 
em número superior ao determinado pelo regulamento12, tanto 
em Pinheiro como no Rio Grande do Sul e na Bahia, em cuja 
escola ainda é mister installar alguns gabinetes e a fazenda expe-
rimental que lhe deve ficar annexa, o que não se dá em pinheiro, 
onde tudo está conveniente installado, e a assiduidade dos que 
a frequentam confirmam, satsfactoriamente, o meu juízo a res-
peito da grande utilidade desse instituto. (RMAIC, 1912, p. XIX)13

Figura 3: Sala de aula da Escola Média de Agricultura.

A Infraestrutura oferecida pelo Complexo de Pinheiros — laboratórios, 
dormitórios, amplo acervo animal e vegetal — conferiu ao local caracte-
rísticas propicias para abrigar a Escola Superior de Agricultura e Medicina 
Veterinária. Esta, inaugurada em 10 de junho de 191314, na cidade do Rio de 
Janeiro, acabou sendo transferida para Piraí, em 1915, devido à escassez de 
recursos. Assim, a primeira turma de médicos veterinários formados no país 
(1917) foi graduada em Pinheiros.

Em 1918, entretanto, o governo decretou a transferência da Escola 
Superior para o munícipio de Niterói/RJ. A justificativa era de que a distância 
reduzia a frequência de alunos em um momento necessário para aumentar 

12 As escolas médias tinham capacidade máxima de 50 alunos internos.
13 Transcrito conforme original.
14 Relatório do Ministério da Agricultura do ano de 1913.
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o número de profissionais das áreas de agronomia e veterinária (BRASIL, 
1918).

Com a saída da Escola Superior de Agricultura da fazenda de Pinheiro, 
o Ministro da Agricultura, Industria e Comércio sugeriu que as dependên-
cias por ela ocupadas fossem “imediatamente aproveitadas para alojar um 
número avultado de menores desvalidos”. Estes deveriam receber “instru-
ção elementar para os variados serviços agrícolas”. (RMAIC, 1918, p. 22).

Acatando a sugestão do Ministro, a fazenda de Pinheiro passou a ofertar 
Cursos Complementares dos Patronatos Agrícolas. Entretanto, essa insti-
tuição não se enquadrava na definição tradicional de patronato, pois sua 
finalidade não era ministrar ensino elementar15, mas sim cursos complemen-
tares, destinados a alunos entre 16 e 18 anos. Entre os cursos oferecidos 
constava o de mestres agrícolas, direcionados principalmente a zootecnia 
experimental (MA, 1933, p.45).

Embora esses cursos tivessem o ensino como função precípua, sua vin-
culação ao projeto de desenvolvimento econômico governamental é nítida. 
O relatório do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (1920) con-
firma a afirmação ao sugerir que:

(...) um certo numero de alumnos do Patronato Agricola anexo ao 
Posto se especialise na exploração de lacticínios, organizando-se 
um curso de ordenadores, criadores de bezerros, fabricantes de 
queijos e manteigas (RMAIC, 1920, p. 114)16

Essa recomendação provinha da tentativa de equilibrar a balança comer-
cial, visto que, em 1919, o país havia importado 1376 toneladas de leites 
e derivados, totalizando o valor de 3.600 contos (RMAIC, 1920, p. 114). 
Para reduzir essas importações, o Posto Zootécnico de Pinheiros deveria 
desenvolver pesquisas relacionadas a criação e ao manejo de gado leiteiro, 
enquanto os Cursos Complementares dos Patronatos que funcionavam na 
escola anexa ao posto, incumbiu-se de capacitar trabalhadores com conhe-
cimentos e habilidades que iam da ordenha ao produto final.

15 Os patronatos tradicionais recebiam alunos até os 16 anos. Por esse motivo, os cursos oferecidos 
em Pinheiros eram chamados de “complementares”.

16 Transcrito conforme o original.



1622
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Figura 4: Patronato Agrícola de Pinheiros e seu alojamento. Fonte: foto cedida pelo ex- 
servidor Paulo Bitencourt.

Em 1930, a ascensão de Getúlio Vargas à presidência mudou os rumos 
da educação agrícola e, especialmente da fazenda de Pinheiro. Seu governo 
assumiu a tarefa de conciliar os interesses dos setores ruralistas e urba-
nos, visando o desenvolvimento nacional. Contudo, a concretização desse 
projeto desenvolvimentista dependia da disponibilidade de mão-de-obra 
qualificada (FERREIRA, 2002). Assim, a educação profissional passou a ser 
objeto de diversas reformas com o intuito de minimizar seu caráter assisten-
cialista e correcional.

Dessa forma, em 1934, os Patronatos existentes no país foram extintos e, 
os Cursos Complementares vinculados a eles deixaram de ter fundamento. 
Segundo o Relatório do Ministério da Agricultura de 1933:

A prática de enviar aos patronatos os menores abandonados, 
com todos os vícios dos grandes centros, tinha como resultado, 
em vez de regenerá-los, função que nada tem de agrícola, con-
correr para perversão de menores que iam encontrar nesses 
estabelecimentos, oriundo do ambiente rural. (RMA, 1933, p. 28)17

Esses motivos aliados a outros de ordem política e econômica, determi-
naram a necessidade de remodelação do Ensino Agrícola. Alguns patronatos 
foram transformados em aprendizados. Outros, que possuíam caráter mais 
voltado para a correção disciplinar, foram transferidos para o Ministério 

17 Transcrito conforme o original
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da Justiça. Naquele período, os Cursos Complementares do Patronato de 
Pinheiros possuíam 144 internos matriculados18, com sua extinção, o Posto 
Zootécnico foi transformado em fazenda experimental de criação e con-
tinuou a ofertar cursos rápidos e gratuitos19 destinados a divulgação de 
conhecimentos relacionados a agricultura e pecuária (RMA, 1934)

Neste período ocorreu também a criação da Superintendência do Ensino 
Agrícola e Veterinário (SEAV), transferindo a instituição que até então fora 
responsável pelo Patronatos Agrícolas, para a jurisdição do Ministério da 
Justiça e Negócios Interiores, onde passou a funcionar sob a modalidade de 
Serviço de Assistência a Menores (RMA, 1944, p. 309)

O (re)nascimento educacional de Pinheiros:

Com a extinção do Patronato de Pinheiros, havia a necessidade de se 
implantar no interior do estado do Rio de Janeiro uma escola para ensino 
das atividades rurais. Assim, foi instituído um aprendizado agrícola em 1938, 
na fazenda Sacra-Família20. Em 1939, esse aprendizado adquiriu a denomi-
nação de Aprendizado Agrícola Nilo Peçanha pelo Decreto 1.029 de 01 de 
janeiro de 1939.

Figura 7: Primeiro livro de registro de matrículas do Aprendizado Agrícola da Fazenda 
Sacra-Família. Arquivo institucional. 

Fonte: IFRJ/ campus Pinheiral.

18 A capacidade máxima era de 200 internos.
19 Esses cursos não tinham caráter formal de ensino, podendo ser comparados, a grosso modo, a 

extensão acadêmica, visto que seu objetivo era divulgar conhecimentos desenvolvidos pelo Posto 
Zootécnico a comunidade agrícola do Vale do Paraíba.

20 A fazenda Sacra-Família localizava-se no munícipio de Vassouras/RJ.
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O referido aprendizado foi transferido no ano de 1943 para o distrito 
de Pinheiros, onde passou a funcionar nas dependências da antiga Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. As dependências da fazenda 
foram reformadas e, em 1942, encontrava-se funcionando regularmente, 
com 154 internos matriculados. (RMA, 1944)

Apesar da mudança nomenclatural os Aprendizados tinham funções 
políticas e econômicas similares as dos Patronatos, pois o pragmatismo e 
assistencialismo ainda estavam presentes. Segundo o decreto 14.252 de 10 
de dezembro de 1943, que regulamentava o funcionamento dessas institui-
ções, todos os aprendizados em funcionamento no país eram obrigados a 
manter “gabinete médico-dentário, oficinas de trabalhos em ferro, madeira 
e couro, dispensa, copa, cozinha, rouparia, lavanderia, dormitórios e outras 
dependências necessárias ao seu funcionamento” (BRASIL, 1943). Além 
disso, alguns dos aprendizados, inclusive o Nilo Peçanha, funcionavam em 
regime de subsistência. Seus alunos deveriam produzir gêneros alimentí-
cios (animais e vegetais) para consumo na instituição e para a venda em 
mercado externo (JORNAL A MANHA, 09 de abril de 1944, p.5 e 25 de feve-
reiro de 1945, p. 18).

A partir desse período21 a influência norte-americana na educação 
nacional torna-se mais palpável, com a assinatura de um acordo com a 
Inter-American Educational para a

Educação das populações no Campo22. Esse acordo foi implementado 
em 1946 e fez surgir a comissão brasileiro-americana de educação das 
populações rurais. Essa comissão tinha como propósito modernizar a agri-
cultura nacional e foi implementa no Aprendizado Agrícola Nilo Peçanha, de 
onde se irradiaria “a todos os estabelecimentos congêneres do Ministério”. 
(Jornal A NOITE, 26 de agosto de 1946).

Lei orgânica do ensino agrícola publicada em 194623 estabelecia uma 
nova forma de organização do ensino agrícola. Dessa maneira, em detri-
mento das antigas formas de organização passaram a existir legalmente 
três tipos de estabelecimentos de ensino agrícola: as escolas de iniciação, as 
escolas agrícolas e as escolas agrotécnicas. O antigo aprendizado adquiriu o 
status de escola. Em 1956, a referida escola passou a denominar-se Escola 

21 A assinatura do acordo data de outubro de 1945.
22 Jornal a Noite, 26 de agosto de 1946.
23 Decreto-lei 9.613 de 20 de agosto de 1946.
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Agrotécnica Nilo Peçanha pelo decreto 40.269 de 05/11/1956. A mudança 
nomenclatural possibilitou a escola oferecer, além dos cursos de iniciação24 
e maestria agrícola,25 o curso agrícola técnico. (Arquivo Institucional, Acervo 
Discente, 1958. Os alunos desta escola eram tratados como operário-aluno, 
pois recebiam remuneração proveniente dos cofres públicos, vestuário, ali-
mentação, assistência médica e odontológica (Arquivo institucional, acervo 
discente, 1987, p. 2).

Em 1961, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961). Essa lei constituiu um 
passo importante para a superação da dualidade do sistema escolar, ao 
proporcionar aos concluintes do ensino técnicoo acesso irrestrito ao Nível 
Superior. Em 1964, em decorrência da aplicação desta nova legislação, a 
escola agrotécnica foi transformada em Colégio Agrícola, por meio do 
decreto presidencial 53.558/196426.

Conclusão

As análises documentais situaram a criação da Escola Média de 
Agricultura de Pinheiro no âmbito do projeto de modernização agrária do 
país, evidenciando a ligação entre educação, assistencialismo e desenvolvi-
mento agrário. Nesse contexto, a formação da mão de obra agrícola visava 
dotar os futuros trabalhadores de conhecimentos práticos indispensáveis 
ao exercício da profissão, tendo currículos que dispensavam a formação 
básica em prol do pragmatismo.

24 Os concluintes do curso de iniciação agrícola recebiam o diploma de operário agrícola.
25 Esses cursos correspondiam ao primeiro ciclo da modalidade agrícola. Acervo Discente e docu-

mentos pessoais de aluno concluinte do curso agrícola técnico, 1960).
26 O decreto 53.558/1964 transformou todas as escolas agrotécnicas do país em colégios, não sendo 

uma legislação aplicada exclusivamente a instituição em estudo.
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Resumo: O presente artigo trata da educação brasileira e de seu reflexo na 
construção de uma identidade nacional, principalmente a partir do movi-
mento positivista comteano e da sociologia clássica, com seu enfoque no 
período republicano do Brasil. Tem como objetivo compreender a influência 
do positivismo na formação cultural brasileira, refletindo a adesão política 
e educacional de correntes pedagógicas do ensino brasileiro na concepção 
da identidade de povo e nação. Tendo como referencial teórico autores de 
diferentes áreas, Émile Durkheim e Moacir Gadotti, Renato Ortiz e Dermeval 
Saviani, busca-se por meio de uma metodologia bibliográfica mostrar de 
forma interdisciplinar como a questão da identidade nacional é um tema 
recorrente na história da educação brasileira. Como resultado, ressalta-se 
a forte influência do positivismo no atual modelo educacional brasileiro e a 
perpetuação dos ideais identitários da elite do País, por meio de uma educa-
ção reprodutivista.
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Introdução

Em meados do século XIX, a corrente pedagógica positivista ganhou 
notoriedade na Europa, tendo como seu principal precursor o filósofo e 
sociólogo francês, Augusto Comte (1798–1857). O positivismo trouxe 

uma ideia inovadora de como fazer Ciência, para sua época, pregando que 
tanto as ciências naturais, como as do espírito, deveriam ter suas bases 
metodológicas no empirismo, além de trazer à tona discussão sobre a 
neutralidade na ciência como diferencial de sua metodologia baseada na 
comprovação mediante testes quantitativos. E exigia para o estatuto de 
saber científico que as demais ciências adotassem, sob condição de perde-
rem sua credibilidade, o modelo metodológico positivista. Assim, também, o 
fazer pedagógico deveria nos diversos níveis de ensino, não apenas o supe-
rior, adaptar suas práticas escolares e, por consequência, sua prática moral 
ao ideal de Ordem e Progresso como modelo cultural a ser implementado na 
vida sócio-política e econômica nas nações.

Fundamentados no pensamento de Comte, e, especialmente no campo 
da educação, outros grandes nomes corroboraram para a propagação do 
positivismo na Europa. Dentre eles, podemos destacar o inglês Herbert 
Spencer (1820–1903), que pregava pelo estudo das ciências na prática coti-
diana escolar e defendia a aplicação do saber científico como a chave para o 
progresso humano; e um dos maiores pensadores positivistas, após Comte, 
o francês, Émile Durkheim (1858–1917). Durkheim defendia, assim como 
Spencer, o caminho científico e a educação formal. Contudo, o diferencial é 
que na educação formal o enfoque, mais que o conhecimento científico, seria 
a moralidade. Para Durkheim (1975; 1984), o espaço escolar é o espaço pri-
vilegiado para a formação do caráter, dos valores morais para a formação da 
identidade social dos indivíduos, sobretudo, mediante a prática da disciplina 
em sala de aula e no ambiente escolar é possível introjetar e refletir as nor-
mas da sociedade que tanto premiam como punem a ação moral de seus 
concidadãos ali didaticamente representados na organização hierárquica e 
normativa escolar. Assim, compete ao educador, bem mais que a família, 
não só transmitir conhecimentos científicos ao educando, mas garantir que 
sua conduta moral seja uma adequação social e profissional aos valores e 
ideais estabelecidos como parte da identidade cultural e nacional de deter-
minado povo, nação ou sociedade.
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As teorias Positivistas não se prenderam apenas na Europa, pelo contrá-
rio, foram disseminadas por todo o globo, sendo usadas como justificativa 
para o imperialismo europeu. No Brasil, diversos autores aderiram ao pen-
samento político-pedagógico positivista, dentre eles, podemos destacar os 
precursores das Ciências Sociais no Brasil: Euclides da Cunha (1866 –1909), 
Nina Rodrigues (1862 –1906) e Sílvio Romero (1851–1914). Esses três auto-
res foram de extrema importância para o desenvolvimento da sociologia no 
País e para a construção da identidade nacional brasileira, bem como, sua 
inserção no espaço escolar.

Segundo Ortiz (1985 p. 8), “Não existe uma identidade autêntica, mas 
uma pluralidade de identidades, construída por diferentes grupos sociais 
em diferentes momentos históricos”. Assim, a identidade nacional do povo 
brasileiro atual, descende diretamente de uma construção social que foi 
estabelecida a partir de 1822, quando o Brasil se desprendeu de Portugal 
e assumiu sua autonomia jurídica. A partir desse momento, os questiona-
mentos sobre o que é ser brasileiro entram em debate e ainda permanecem 
até hoje no ideário popular, midiático e acadêmico.

Ainda no contexto do Brasil Império, temos no fim do século XIX a discus-
são sobre povo e nação, propiciada principalmente pela tríade de sociólogos 
brasileiros mencionada anteriormente. Esses pensadores buscavam expli-
car o Brasil como nação a partir da teoria evolucionista proposta por Spencer, 
levando em conta para explicar o atraso do País, em relação aos países euro-
peus, as questões do meio ambiente e de diversidade de raça. Devido ao 
contexto de abolição da escravatura, eles trazem um racismo estrutural em 
seus discursos, mostrando que a educação tem papel fundamental na for-
mação do indivíduo, pois mesmo considerados progressistas para a época, 
tiveram uma educação retrógrada, baseada em preceitos escravistas, e tais 
ideias transpareciam em suas obras.

Atualmente, no cenário político-econômico brasileiro, a discussão sobre 
a identidade nacional volta a ser um tema pertinente, porém fundamental-
mente vinculada a ideais patrióticos. Em um País polarizado politicamente 
e com problemas econômicos notáveis, sobretudo, devido a histórica desi-
gualdade social, torna-se difícil uma definição do que é ser brasileiro seja 
acolhida pela população, por mais que em diferentes momentos da história 
do Brasil como na Era Vargas, Regime Militar ou no recente período demo-
crático a partir de 1988 com a Constituição Federal, o governo e demais 
órgãos nacionais, tenham empregado esforços por diversos meios com 
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essa finalidade como a educação escolar e as propagandas veiculadas 
pelos meios de comunicação social. Assim, é necessária uma revisão histó-
rica dos fundamentos por trás do conceito de identidade e nação, para que 
se possa chegar a uma resposta para a pergunta: o que é o povo brasileiro? 
O caminho mais lógico a ser seguido para chegar a essa resposta, é uma 
análise do sistema educacional do País, tendo em vista de que esse, embora 
tenha sido modificado ao longo do tempo, ainda tem resquícios do que foi 
no passado, refletindo na atualidade o que já se passou na história do Brasil.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo bibliográfica, 
com método histórico-analítico da situação educacional do Brasil, mormente, 
os séculos XIX e XX, com intuito de evidenciar as influências da educação na 
formação de uma identidade nacional brasileira. Pautando-se em autores de 
diversas áreas, mas trabalhando principalmente a obra Cultura Brasileira e 
Identidade Nacional (1985), do sociólogo brasileiro Renato Ortiz, a partir da 
qual fez-se uma cronologia histórica da educação no Brasil e das principais 
influências sofridas por ela com o passar dos anos.

Assim, com intuito de compreender o papel da educação no modo de 
reproduzir o que se entendia por identidade nacional, por parte do povo 
brasileiro, foram observadas e discutidas diversas teorias positivistas, tra-
balhadas pelos sociólogos brasileiros pioneiros no estudo da identidade 
nacional brasileira no século XIX e XX, Euclides da Cunha, Nina Rodrigues e 
Sílvio Romero.

O itinerário traçado inicia com a análise do conjunto das obras dos auto-
res referenciados, principalmente, nas áreas da sociologia e educação, com 
os quais buscou-se compreender: as influências da educação no modo de 
pensar do povo brasileiro; o papel da elite do País no sistema educacional; 
como educação pensada pelos governantes brasileiros se estruturou e se 
sucedeu nas fases da nossa história; e a capacidade do sistema educacio-
nal de perpetuar os ideais identitários presentes na sociedade.

A educação no brasil e o Positivismo

A educação no Brasil teve seu início em 1549, com a chegada dos jesuí-
tas. Considerados os fundadores da primeira escola na colônia portuguesa, 
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por anos educaram os nativos, com base nos ideais cristãos. A educação 
jesuítica contribuiu para a imposição das crenças e dos valores Europeus 
nos nativos brasileiros. No âmbito religioso, eles tiveram a função de conver-
ter novos adeptos ao catolicismo e, no político, tiveram o papel de docilizar 
os índios. As escolas voltadas ao ensino das letras deram aos jesuítas a 
chance de catequizar as crianças indígenas, fazendo com que elas per-
petuassem os ideais cristãos à medida que aprendiam a ler e a escrever, 
formando uma massa de adeptos a religião dominante na Europa, dentro 
das sociedades indígenas brasileiras.

Em 1599 é promulgada a Ordem dos Estudos (Ratio Studiorum), que 
foram normas burocráticas empregadas visando a uniformização do ensino 
em toda a companhia de Jesus, pautando-se na tríade: estudar, repetir 
e competir. Em 1759, Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o 
marquês de Pombal, determina a expulsão dos jesuítas das colônias portu-
guesas. Inspirado nos ideais Iluministas, ele desejava tirar Portugal de seu 
atraso econômico, construindo um estado forte. E isso só era possível, liber-
tando-se das amarras da religião. Assim, o Estado passaria a ter o poder de 
educar seus estudantes para servirem à pátria e não a religião.

No ano de 1808, a coroa portuguesa vem para o Brasil, trazendo diversas 
mudanças no cenário educacional do País. Com a chegada da família real, 
as preocupações em atender suas necessidades rodearam todos os setores 
políticos e econômicos do país. A criação de cursos superiores e os inves-
timentos, alavancaram novamente a educação do Brasil colônia, que havia 
sofrido com a expulsão dos jesuítas. Embora a educação tenha se tornado 
pauta de discussões na época, os olhares se concentravam apenas no nível 
superior, que era direcionado a elite brasileira. O ensino primário ainda era 
sucateado e sofria com a falta de atenção. Assim era comum que as castas 
mais baixas da sociedade não tivessem acesso a educação.

O ano de 1822 marca uma virada na história do Brasil. Este deixa de 
ser uma colônia de Portugal e se torna uma república, apesar disso, pou-
cas mudanças reais ocorreram no quesito educação. As medidas tomadas 
pelo governo através de leis, pouco alteraram a realidade educacional no 
País. Em 1824, temos a consolidação da primeira constituição brasileira, 
que estabelece a gratuidade da educação primária para toda a população. 
Pequenas ações como essa tornaram-se rotineiras dentro do meio político 
no Brasil república. Todavia, segundo Saviani (2008), a educação era usada 
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como carta de troca para conquistar apoio da população, mas na realidade, 
era severamente negligenciada pelo poder público.

Na segunda metade do século XIX, a corrente pedagógica positivista 
ganha notoriedade na Europa e no Brasil. Refutando o pensamento católico 
conservador vigente e sua pedagogia tradicional religiosa, os positivistas 
defendiam que a ciência deveria guiar a sociedade. Para Comte, segundo 
Gadotti (2003), a evolução do pensamento humano se apresenta em três 
estados: o teológico, o metafísico e o positivo. Assim, só o pensamento 
positivista poderia fazer a sociedade caminhar rumo ao progresso, abando-
nando o que havia de teológico e metafísico em suas raízes.

O ideal positivista também teve grande impacto na educação, lutando a 
favor do ensino das ciências exatas e contra a educação humanista cristã 
da época. Trazia para si a ideia de ordem e progresso, lema, depois, inserido 
na bandeira do Brasil. Portanto, a disciplina era algo a ser rigorosamente 
preservado, bem como o ensino das ciências, para que os jovens se des-
prendessem dos princípios teológicas, que até então eram os mais aceitos 
na sociedade.

No Brasil, a influência da corrente pedagógica positivista foi de grande 
notoriedade e difusão, tendo em vista que foi proposta em meio a gran-
des mudanças na sociedade brasileira ocorridas no século XIX. Ainda na 
Velha República, afirmava Romero (1894, p. 86, grifos do autor): “O positi-
vismo, para preencher o seu papel pedagógico, deve se apresentar como 
uma instituição impecável e perfeita, como a incarnação mesma da verdade 
irrefragravel”. Ao chegar no Brasil, o positivismo foi acolhido de forma signi-
ficativa, principalmente pelos chefes militares. Uma educação voltada para 
as ciências exatas, bem como, para a medicina e a engenharia civil era con-
siderada um avanço para os primeiros modelos de educação técnica que 
estavam sendo estabelecidos na República Velha destinados aos pobres, 
desvalidos e a classe trabalhadora. Segundo Saviani (1993, p. 24):

[...] na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a 
organização racional dos meios, ocupando professor e aluno 
posição secundária, relegados que são à condição de executores 
de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e 
controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilita-
dos, neutros, objetivos, imparciais. A organização do processo 
converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo 
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as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua 
intervenção.

Assim, podemos dizer que uma série de fatores favoreceram para que 
essa corrente pedagógica se estabelecesse no País, corroborando na for-
mação de pensadores brasileiros direta e indiretamente vinculados ao 
pensamento positivista. Após a consolidação desse modelo, sobretudo na 
Era Vargas, com a corrida desenvolvimentista pela industrialização e com 
a criação de Escolas Técnicas, a educação passa a fazer parte da agenda 
política e empresarial, com intuito de garantir mão de obra qualificada, como 
explica Braga (2016).

Longe de uma educação voltada para a criticidade, a autonomia, e para 
melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, tanto para Saviani (1999) 
como para Luckesi (1994), a educação no Brasil configura e amplia sua 
dimensão reprodutivista dos valores e dos interesses do capitalismo sob 
a falsa alegação de uma pedagogia científica e promotora da ordem e do 
progresso, fortificando o domínio da classe burguesa sob os trabalhadores 
no que se refere ao ideal de cultura, de educação, valores e crenças sobre 
si como nação. Ou seja, os ideais que a classe trabalhadora deveria seguir 
e ensinar como parte de sua identidade nacional deveriam ser os mesmos 
ideais da classe economicamente dominante.

Diante da recente realidade escravista que deixou marcas de pobreza 
e abandono, muitos pensadores brasileiros de renome do século do início 
do século XX, ainda reproduziam em seus discursos, ideias racistas tendo 
como pano de fundo uma visão científico-evolucionista para explicar que a 
mistura de etnias (o branco português, o índio brasileiro e o negro africano) 
era uma razões do atraso cultural e econômico do Brasil. Tendo em vista que 
estavam imersos ainda em um contexto pós-abolição da escravatura e suas 
consequências nefastas, era natural que os pensadores da elite, sobretudo, 
literatos, políticos e educadores fossem bombardeados e reproduzissem no 
espaço escolar os preconceitos da sociedade em relação a outras raças, 
em especial o negro e o índio. Isso foi refletido diretamente no modo como 
a sociedade brasileira compreendia sua identidade como resultado dessa 
tríplice miscigenação.

No Brasil, onde as duas forças, a natural e a social, têm estado 
constantemente em ação; onde a formação do povo foi, por 
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um lado, um resultado da burquezia, da plebe, do terceiro e do 
quarto estado, e onde, por outro lado, o caldeamento das três 
raças fundamentaes, tem sido imenso, a democratização é fatal 
e a monarchia é uma chimera [...]. Sobre estes factores de nosso 
povo, de nossas riquezas, de nossa cultura, e, com o próprio 
auxilio deles, é que se formaram as populações genuinamente 
brasileiras, resultados das tres correntes que confluiram, das tres 
almas que se fusionáram. A republica foi uma victoria dessas 
poluções novas, representada por seus homens mais eminentes, 
e por isso ella em o apoio e reclama os applausos de nosso povo. 
(ROMERO, 1894, prefácio, p. XXIV).

Assim, por meio deste apanhado histórico, a educação se destaca como 
uma ferramenta usada para transparecer as ideias vigentes da elite eco-
nômica do País. O modelo de educação empregado e herdado do ensino 
jesuítico presente nas escolas públicas brasileiras da República Velha e 
Nova até a criação das escolas de artífices (1909) e escolas técnicas da pri-
meira metade do século XX destinadas respectivamente aos desvalidos e à 
classe trabalhadora são caracterizados por Saviani (1999) e Luckesi (1994) 
como uma educação salvacionista e reprodutivista por priorizarem, princi-
palmente, os aspectos da moralidade, disciplina, da obediência e dos valores 
e interesses econômico-culturais da sociedade burguesa. Na contempo-
raneidade, o modelo de educação reprodutivista, sobretudo, sua vertente 
tecnicista, também tem papel de destaque na educação pública ao longo 
do século XX e XXI. Pois mesmo após a chegada dos ideais pedagógicos da 
Escola Nova ao Brasil e de esforços de movimentos sociais protagonistas 
de uma educação crítica e emancipatória que configuram, segundo Gadotti 
(2003), o pensamento pedagógico socialista, como a Pedagogia Libertadora 
de Paulo Freire ou a Pedagogia Crítico-Histórica de Dermeval Saviani, dentre 
outros, a educação, sobretudo, a escola pública, atualmente, ainda perma-
nece com as amarras do reprodutivismo capitalista agora orientado por 
políticas educacionais internacionais ditadas pelo Banco Mundial, Fundo 
Monetário Internacional (FMI), etc. Quem possui o controle sobre a educa-
ção, tem também o controle sobre o modo de pensar das gerações futuras. 
Portanto, a educação mantém seu papel de destaque na formação de uma 
ideia de identidade nacional, no Brasil, advindo de uma sucessão de mudan-
ças ao longo do século XX nas políticas educacionais por poderosos grupos 
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econômicos interessados em repassar os ideais culturais da elite na vivên-
cia cotidiana do espaço escolar.

Teorias sociais e identidade nacional

Diversas teorias importadas da Europa serviram como base para a forma-
ção de uma identidade nacional no Brasil do século XIX, dentre elas pode-se 
destacar o evolucionismo proposto por Herbert Spencer e o Darwinismo 
Social. Esses tiveram papel fundamental na formação dos pensadores que 
viriam a discutiram identidade e nação no Brasil.

Evolucionismo e Darwinismo social

O evolucionismo proposto por Spencer, trazia uma ideia de hierarquia 
entre as sociedades, um modelo onde as sociedades eram divididas em civi-
lizadas ou primitivas. Uma sociedade industrial, como a Europa, era vista 
como evoluída, enquanto as outras eram tratados como primitivas. Spencer 
também dizia que era natural a disputa pela supremacia entre as socieda-
des humanas e que os mais evoluídos sairiam vitoriosos. Essa teoria, deu 
sustento posteriormente ao expansionismo europeu, pois ela legitimava as 
ações de civilizações mais evoluídas, como ele mesmo chamou. Assim as 
explorações de países na região africana, eram vistas como natural.

Outra teoria que serviu para impulsionar o expansionismo das grandes 
potências, foi o darwinismo social. Charles Darwin (1809 – 1882), foi um 
biólogo britânico, responsável por elaborar a teoria da evolução em seu livro 
A Origem das Espécies (1859). Nele Darwin afirma que as espécies se trans-
formavam a partir de uma seleção natural, e que aquelas que eram mais 
adaptadas se sobrepunham em relação às outras. Assim, o organismo que 
melhor se adaptasse seria capaz de sobreviver e repassar suas caracterís-
ticas. Com o passar do tempo, essa teoria passou a ser proposta também 
para a espécie humana, com o nome de darwinismo social, dizendo que as 
sociedades mais dotadas de tecnologias e mais industrializadas eram as 
mais evoluídas e superiores às demais sociedades.

Essas duas teorias sociais propostas no contexto imperialista dos sécu-
los XIX e XX, serviram para alavancar a exploração em países de terceiro 
mundo, fazendo com que a Europa tivesse um embasamento intelectual para 
encobrir seus interesses econômicos. Esses ideais também foram refletidos 
no Brasil, que segundo essas teorias, era uma país inferior, primitivo, pois 
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ainda não tinha os avanços tecnológicos das sociedades europeias, assim, 
tornou-se necessário uma explicação para esse retrocesso brasileiro.

Identidade Nacional Brasileira

Tendo em vista o multiculturalismo existente no Brasil, a necessidade de 
uma identidade nacional tornava-se cada vez mais fundamental para um 
reconhecimento das particularidades dessa nação. Entretanto, pensar em 
uma característica específica para um país extremamente pluralizado como 
esse, é negar as suas raízes advindas de outras culturas e presumir uma 
aceitação de uma cultura única, no caso, a suposta cultura brasileira.

É inegável a contribuição de diversos povos para a construção da histó-
ria cultural do Brasil. Dentre tantos que deixaram marcas permanentes em 
nossa sociedade, os índios e os negros foram os principais modeladores 
do nosso atual cenário. Retrocedendo ao período escravista do Brasil, os 
negros que eram trazidos para o País, carregavam consigo seus costumes 
e crenças. Possuíam em si vestígios de sua própria cultura, que ao decorrer 
dos anos foi mesclando-se com as já vigentes, que eram uma herança cul-
tural indígena e portuguesa.

Portanto, pode-se notar que apesar de termos uma pluralidade étnica 
demasiadamente forte, possuímos uma que se sobressai dentre as outras. 
Atualmente, é indiscutível que possuímos intrinsecamente a cultura afri-
cana em nosso cotidiano. Ela está presente nas danças, na comida e nos 
costumes. Entretanto, somente possuir esta cultura não é suficiente para 
reconhecê-la como uma característica de nossa identidade nacional.

Somos formados a partir de uma miscigenação, mas muitos brasileiros 
não se reconhecem como participantes dela. Levando em consideração o 
movimento romântico (iniciado no Brasil em 1836), por exemplo, vemos em 
suas obras uma busca pela identidade nacional do povo brasileiro. A exal-
tação da natureza, e em grande parte das obras a representação do índio 
como herói, demonstra desde cedo a exclusão do homem negro. No livro 
O Guarani (1857), de José de Alencar, temos a figura índio (idealizado) e do 
homem branco. O homem negro, enxergado apenas como objeto de força 
para trabalho, não possuía sua cidadania reconhecida, logo, não seria visto 
como participante efetivo da construção de um símbolo nacional.

Apesar disto, logo após o movimento abolicionista, o negro foi integrado 
à sociedade e reconhecido como um cidadão ativo, não apenas como um 
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ser voltado unicamente ao trabalho. Portanto, a partir disto é iniciado um 
movimento para assumir as três raças “formadoras” do Brasil: a branca, a 
negra e a indígena. Ao longo dos séculos as diversas formas de culturas 
desses povos foram se unificando e tornaram-se o que hoje conhecemos 
como cultura brasileira. Nota-se, então, que o Brasil não possui uma cultura 
específica, única. Ela é proveniente de incontáveis manifestações externas.

Entretanto, apesar de termos conhecimento das raças formadoras, 
grande parte da população renega suas raízes negras. Isto deve-se ao fato 
de que desde a colonização do Brasil, devido a escravidão, o negro foi retra-
tado como uma raça inferior. E apesar de termos, ao longo dos anos, tentado 
nos desprender deste pensamento racista, ele permanece nas profundezas 
de nossa civilização como uma herança que percorre as gerações.

Por consequência desta negação massiva de nossa origem negra, surge 
não somente a necessidade de uma identidade nacional particular, mas 
também a precisão de enaltecer algo, visto que a sociedade brasileira não 
se valoriza como sociedade autônoma. A partir disso, é criada a exaltação 
exacerbada do que é externo. Para ser mais específico, o que é europeu.

Essa ideia de “superioridade” europeia não ocorreu sem nexo. Ela é 
decorrente de uma teoria evolucionista implícita em nossa sociedade. A teo-
ria evolucionista proposta por Spencer, defende que existe uma sociedade 
superior e uma primitiva. Sendo superiores as civilizações mais evoluídas, 
com mais poder aquisitivo e maiores domínios. Trazendo para a realidade 
brasileira, tal teoria deveria adotar formas diferentes da que fora aplicada na 
Europa pois possuímos características distintas. Entretanto, isso não ocor-
reu. Analisando nossa sociedade, de acordo com Ortiz (1986), com bases 
em padrões externos a nossa realidade, é notável que não seríamos um 
povo visto como evoluído, o que nos tornaria uma civilização primitiva e a 
culpa disso foi designada a dois fatores: o meio e a raça.

Quando a teoria evolucionista chegou ao Brasil, tornou-se necessário 
uma explicação para o retrocesso do país, tendo em vista as riquezas natu-
rais que aqui se encontravam. Os pensadores da época atribuíram a culpa 
pelo atraso cultural e econômico aos negros e índios, considerados como 
raças inferiores, ignorantes, sem educação formal. Assim, a mestiçagem, 
fazia com que todo o povo brasileiro fosse atrasado em relação à Europa. 
Além desse fator, outro suposto responsável pelo atraso do país era o clima. 
Embasados nas teorias deterministas do geógrafo alemão Friedrich Ratzel 
(1844 - 1904), os estudiosos daquele período diziam que o clima tropical 
brasileiro fazia com que o povo se tornasse preguiçoso.
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Desta forma, temos carregado em nosso histórico cultural, não somente 
uma nação pluralizada, mas uma nação banhada por uma cultura racista e 
retrógrada. Uma identidade nacional exclusivamente brasileira é, indubitavel-
mente, incabível pois somos herdeiros de inúmeras formas culturais vindas 
de outros povos, externas a nós e que se perpetuam até hoje. Reivindicar 
uma característica única que definiria o que é ser brasileiro é redundante, 
pois ser brasileiro é acima de tudo aceitar suas raízes diversificadas e se 
reconhecer como parte de um multiculturalismo permanente.

Considerações finais

Portanto, atualmente ainda se encontra presente, resquícios da educa-
ção positivista em nossa sociedade. Apesar de adotarmos novas vertentes 
para a educação contemporânea, a essência tecnicista do pensamento posi-
tivista ainda permanece vigente, e com isso, o reprodutivismo, consequente 
da corrente defendida por Comte, continua a se perpetuar em nosso cená-
rio atual. A negação das significativas contribuições da cultura indígena e 
afro-brasileira permanece nas formas explícitas e camufladas de racismo 
decorrentes de uma educação que ainda não se apropriou devidamente do 
legado desses agentes da cultura e da identidade nacionais.

É inaceitável que um país multicultural como o Brasil, permaneça à som-
bra do pensamento individualista da elite econômica. Tal pensamento se 
torna ainda mais imponente quando estamos diante de uma realidade em 
que a educação reprodutivista permanece na escola brasileira refletindo os 
interesses da capital e suas formas de dominação econômico-cultural e, de 
certa forma, carregando consigo traços de um racismo escondido numa 
cultura eurocêntrica e consumista.

Portanto, ao questionamento acerca do que é ser brasileiro, é imprescin-
dível antes de tudo, aceitar-se como um ser multicultural. Uma identidade 
nacional é feita a partir dos componentes que um país é capaz de fornecer 
para sua identificação. Entretanto, o Brasil não possui apenas um compo-
nente para sua formação, ele possui inúmeros. É construído por diversos 
povos e cercado de várias culturas, que juntas se complementam para uma 
pluralidade única e significativa. Sendo assim, a identidade nacional brasi-
leira não é inexistente como seria de acreditar. Ela é múltipla. Ser brasileiro, 
é ser fruto de uma miscigenação, é não somente pertencer a ela, mas reco-
nhecer-se dentro dela.
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FREINET E A ESCOLA MODERNA: UMA PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO COOPERATIVA NA CONTRACORRENTE DA 

HEGEMONIA DO CAPITAL

Maria Luzirene Oliveira do Nascimento1

Resumo: Este estudo é parte da minha pesquisa de doutorado em anda-
mento no programa de pós graduação em educação da Universidade 
Estadual do Ceará, visando contribuir com reflexões acerca da pedagogia 
de Freinet, educador francês que desenvolveu método de aprendizagem 
natural numa aldeia no interior da França, a relevância de sua pedagogia 
relaciona-se a perspectiva de construção de uma educação do povo, uma 
educação popular, que ficou conhecida pelo Movimento da Escola Moderna. 
Neste texto apontamos o estreitamento da pedagogia de Freinet com uma 
concepção marxiana, vez que suas técnicas e sua vida se aproximam da 
perspectiva do trabalho como princípio educativo, e propõe uma educação 
que as crianças possam desenvolver-se autonomamente, numa perspectiva 
critica e emancipatória, constituindo em nossas análises um movimento 
na contracorrente da hegemonia da escola para o capital, pois superava a 
funcionalidade racionalista e tecnicista da escola burguesa, ao propor uma 
educação cooperativa e omnilateral. Fundamentamos nosso estudo em 
Freinet, Marx e Freire, partimos da perspectiva do materialismo histórico-
-dialético para desenvolver a pesquisa, compreendendo a totalidade das 
condições histórico sociais para a análise da pedagogia de Freinet e sua 
relação com o conceito marxiano de trabalho.
Palavras-chave: Escola Moderna, Educação do Povo, Freinet, Trabalho e 
Educação.

1 Doutoranda em Educação do Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Estadual 
do Ceará – PPGE/UECE
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Introdução

A premissa de que partimos para a elaboração deste texto é a de que 
a sociedade contemporânea está imersa em profundas contradições 
sociais suscitadas pelo modo de produção do capitalismo, em meio 

a estas circunstâncias, os complexos que resultam da produção da exis-
tência estão imbricados ao modelo de trabalho que envolve a historicidade 
do homem, assim a educação, como um complexo que reflete a vida em 
sociedade, contempla a sustentação do ideário de reprodução da sociabi-
lidade do capital, sendo a escola, portanto, um lugar de instrumentalização 
do saber e preparação para o trabalho no capitalismo.

Em tempos de neoliberalismo e suas nuances de transformações engen-
dradas no mundo do trabalho a escola está sentenciada, pelo menos a priori, 
a preparar a mão de obra qualificada para ser utilitária e técnica que con-
serve o modus operandi do sistema de produção. Surge daí as exigências 
de adaptar a escola aos conceitos de competência, sujeito ativo, que tome 
decisões rápidas e úteis que prioriza a meritocracia, a competitividade, as 
habilidades de reprodução matemática, técnica, e de leitura e escrita. Todas 
importantes, no entanto, apontemos a problemática por traz dessas “recei-
tas” escolares, quando percebemos o distanciado de um viés emancipatório 
de educação, e ao partirmos de uma compreensão crítica da realidade.

Quando este não consegue ultrapassar esse viés reprodutivista e deixa 
de focar no desenvolvimento das capacidades cognitivas de criação, desen-
volvimento da autonomia e da criticidade, direcionando as crianças para 
desenvolver apenas funções operacionais sem relevância para a vida e a 
totalidade da formação humana. Envolvendo ainda uma reprodução das 
desigualdades escolares que reflete a desigualdade própria do capitalismo, 
ao intensificar sistemas educacionais que reproduzem a histórica dicotomia 
educacional e a dualidade entre teoria e prática.

É partindo de uma compreensão critica da realidade e seguindo na con-
tracorrente desta ideologia que propomos reflexões acerca da pedagogia 
de Freinet, educador do século XX que desenvolveu técnicas de ensino que 
possibilitaram modificações no processo de aprendizagem no interior da 
França, com o intuito de perceber como uma educação popular se esta-
belece em meio a uma sociedade de classes, que promove a dicotomia 
educacional de forma estruturante, a fim de garantir seus interesses políti-
cos e econômicos.
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Para tanto, devemos nos situar historicamente e compreender o contexto 
em que o referido educador desenvolveu sua pedagogia, possibilitando pro-
cessos de construção de pensamento autônomo nos educandos em meio a 
uma sociedade que apregoava uma racionalidade técnica para dar subsídio 
ao trabalho industrial a todo vapor e negligenciava processos educativos 
humanistas.

Devemos ressaltar que Celestin Freinet viveu em um período de grande 
efervescência social e política na Europa, resultado ainda, das transfor-
mações políticas e econômicas advindas do século XIX com a Revolução 
Industrial e a Revolução Francesa. Segundo Murat (2015) Freinet fazia parte 
do campesinato francês e sua trajetória e suas ideias foram veemente-
mente influenciadas pela sua origem campesina, sua atuação no Partido 
Comunista Francês e o contato com os trabalhadores do campo.

O teórico Célestin Baptistin Freinet nasceu no dia 15 de outubro 
de 1896, no pequeno vilarejo de Gars, região de Provença, no 
sudoeste da França. Região pobre, cujo centro da economia era a 
agricultura, com relações sociais bem tradicionais. Nasce quase 
uma década depois da instauração oficial da República, tempo 
esse suficiente para que o pequeno Célestin respirasse e vivesse 
a República em toda a sua forma, seja na escola primária pública 
e laica, espalhada pela França, inclusive no interior; seja no ideá-
rio aceito e reconhecido por boa parte da sociedade. (MURAT, 
2015, p. 28)

O desenvolvimento de sua teoria e suas técnicas educativas tem funda-
mentos sólidos advindos das necessidades e condições de existência da 
vida do povo, por isso, considera-se uma pedagogia do povo. Está situada, 
portanto, no percurso histórico e social que engendra as peculiaridades que 
sejam de situações geográficas, sociais e econômicas. Ou seja, a proposta 
de Freinet não é um método rígido e estático a ser seguido, mas uma pro-
posta que exige alterações para adaptar-se ao contexto da população, para 
que se torne uma proposta viável e acessível a uma educação popular e 
qualitativa.

Temos a intenção de apresentar esta pedagogia correlacionada a uma 
perspectiva humanista e direcionada a uma educação popular, e com um 
olhar crítico a sociabilidade do capital, evidenciando o diálogo com uma 
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educação popular e possibilidades de construção criativa e desenvolvimento 
da infância e suas peculiaridades, buscamos assim reflexões a partir dos 
escritos de Freinet e de alguns pesquisadores da trajetória desse educador, 
para compreender e vislumbrar uma educação do povo, contra hegemônica 
e cooperativa, para além da lógica produtivista e desumanizada do capital.

Metodologia

Embasado no que denomina-se de compreensão marxiana, que tem 
como cerne a totalidade das relações sociais, inferimos que a materialidade 
da existência humana a partir da sua relação com a natureza perpassa o 
desenrolar da história da humanidade e sua construção social, neste sentido 
nosso estudo está pautado por uma análise materialista histórica e dialética 
da realidade fundamentada no método de Marx.

Nessa perspectiva, portanto, a educação deve ser analisada sob a tota-
lidade das relações sociais macro que a compõem e não como um campo 
isolado, ainda tomando o principio do materialismo histórico dialético abor-
damos as contradições advindas do modo de produção do homem moderno, 
ou seja, o modo de produção capitalista pois corroborando com a analise de 
que “o que eles [os homens] são coincide com sua produção, tanto com 
o que produzem, como com o modo como produzem” (MARX & ENGELS, 
1982, p. 27/28), assim, o homem é um produto do meio, em que as suas rela-
ções sociais estão mediadas pelas circunstâncias da existência material, e 
portanto, os processos educativos estão imersos nestas circunstancias e 
devem ser analisados considerando os aspectos que a envolve.

A opção pelo materialismo histórico e dialético para a realização deste 
estudo, parte da compreensão de que este não se constitui enquanto método 
estático, ou um manual para a realização metódica de uma pesquisa; apro-
priamo-nos desse método como possibilidade de apreender a complexidade 
de elementos que revelam as contradições existentes diante das reflexões 
sobre a Pedagogia Moderna de Freinet e suas nuances para se constituir 
uma proposta pedagógica contracorrente da hegemonia do capital.

Utilizamos análise documental e bibliográfica que nos deram suporte 
na realização da pesquisa e análise do desenvolvimento da Pedagogia 
Moderna de Freinet, assim, os livros publicados pro Freinet foram utiliza-
dos tanto como documentos em que este apresenta sua pedagogia, como 
constituíram parte de uma pesquisa bibliográfica. Realizamos buscas sobre 
pesquisas desenvolvidas sobre o Educador francês e sua trajetória de vida.
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Resultados e discussões

Na busca prática de uma concepção de educação popular inte-
ressante, eficiente e humana. O trabalho será sua base e motor a 
um só tempo. (FREINET, 1998)

Em seu livro intitulado Educação para o Trabalho Freinet elabora um 
diálogo com um camponês sobre a educação de seu tempo e a necessi-
dade de repensar as metodologias utilizadas na escola com as crianças. 
Durante este diálogo fica evidente a percepção de Freinet sobre a relação 
entre trabalho e educação e suas nuances para a instrução das crianças, 
como organizar e elaborar uma pedagogia que envolvesse o interesse das 
crianças para o mundo de forma a estabelecer uma relação entre o conheci-
mento apreendido na escola e a relevância para o desenvolvimento humano 
e uma conexão com a vida cotidiana.

Longe de ser uma proposta de pedagogia pragmatista2, o que Freinet pro-
põe é uma educação contextualizada, que eleve ao nível da intelectualidade 
sem desconsiderar os elementos significativos da vida das crianças, embora 
seja superficial e erroneamnete associado ao escolanovismo, a pedagogia 
moderna de Freinet não se identifica com esta corrente educacional.

Pois uma característica intrínseca a concepção de Freinet é a relação 
entre trabalho e educação, como centralidade de sua práxis pedagógica, 
para compreender esta concepção requer que consideremos o limiar da sua 
formação acadêmica e política. Freinet, como mencionado anteriormente, 
era membro do Partido Comunista Francês e para tanto, sua base teórica 
tem fundamento no marxismo, na sua base social e política, ou seja, com-
preender a relação trabalho e educação a qual encontramos em Freinet é 
imprescindível para compreender os fundamentos de sua pedagogia, que 
baseia-se na concepção marxiana de trabalho.

Além disso, Freinet teve contato com a pedagogia de Makarenko na 
União das Repúblicas Socialistas Soviética (URSS), e aproximação com pro-
postas das pedagogias ativas e da escola nova que estavam se expandindo 
pela Europa e Estados Unidos respectivamente. No entanto, vislumbrando a 
impossibilidade de aplicar os modelos de escola nova no interior da França, 

2 O pragmatismo foi uma corrente filosófica do século XIX que influenciou diversos pensadores, na 
educação destaca-se William James e John Dewey.
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dada as condições econômicas e as relações sociais do povo, Freinet adapta 
a sua proposta ao espaço e ao tempo da sua experiência como educador. E 
fica esclarecido para tanto que Freinet (1969, p.27-28) visa:

(...) nova orientação pedagógica e social e traz em si uma har-
monia nova que suscita uma ordem profunda e funcional, uma 
disciplina que é a própria ordem na organização da atividade e 
do trabalho, uma eficiência que resulta de uma racionalidade 
humana de vida escolar, todas as conquistas que, para além dos 
formalismos ultrapassados, concorrem para a formação harmo-
niosa dos indivíduos na renovada estrutura social.

O método de Freinet denominado método natural de aprendizagem esta-
belece-se na necessidade do aluno e seus interesses para desenvolver-se 
cognitivamente. O nome método natural de aprendizagem expressa as técni-
cas que Freinet utilizava com as crianças, como aulas passeios ao ar livre, 
nos campos, na comunidade em que estava situada a escola. E partindo 
desta aula passeio as crianças construíam textos livres sobre a percepção 
da realidade que haviam vivenciado na experiência do passeio. No entanto, 
quando coloca-se método natural não significa que o professor tivesse um 
papel negligente quanto a aprendizagem do aluno, ou que o professor não 
fosse o sujeito do processo de ensino.

O professor é uma figura de fundamental importância para o direciona-
mento e ensino das atividades, no entanto, as técnicas de Freinet possibilitam 
as crianças uma aprendizagem humanista e intrínseca ao movimento da 
vida humana, que supera o espaço físico da escola, do quadrado, do qua-
dro e da abstração desinteressada, do mundo ideal para a concretude que 
possibilitava uma ideação objetivada do real e aproximava as crianças do 
conhecimento do mundo físico, social e natural. Freinet (1975) contextualiza 
essa percepção ao constatar que,

As crianças de hoje não reagem como as crianças de há vinte 
e mesmo de há dez anos. O trabalho escolar não lhes interessa 
porque já não se inscreve no seu mundo. Então, inconsciente-
mente, concedem-nos apenas a porção mínima do seu interesse 
e da sua vida, reservando tudo o resto para aquilo que conside-
ram verdadeira cultura e alegria de viver. (FREINET, 1975, p.11)



1649
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Foi na vivencia cotidiana da escola e percebendo o desinteresse das 
crianças naquele modelo educacional que distanciava-se da vida, dos inte-
resses e do mundo real que Freinet, movido de um espírito de insatisfação 
com a escola em contexto, se insurgiu às práticas outrora consideradas 
intocáveis e as únicas possíveis para o processo de alfabetização e letra-
mento na primeira infância. Com o olhar aguçado de educador iniciou um 
movimento que ficaria conhecido como Escola Moderna3, dada a introdu-
ção de técnicas moderna para a educação das crianças.

Antes de partirmos para as peculiaridades destas técnicas importa 
fundamentar que todo esse movimento escolar tem sua constituição na 
compreensão de Freinet sobre a realidade social e histórica das crianças 
com as quais ele trabalha. Vislumbrando a totalidade das relações intrínse-
cas ao processo educativo, a proposta da Escola moderna preocupa-se não 
somente com o aprendizado técnico do ler e escrever corretamente, mas 
centra-se no desenvolvimento da autonomia da criança, na postura critica 
ao movimento da vida real, nas relações de cooperativismo. Embora não 
tenha sido um teórico que elaborasse teorias revolucionárias, Freinet era um 
militante da causa social e desempenhou na educação um papel preponde-
rante para repensar as bases da escola para o povo.

Tecendo os fundamentos do movimento da Escola Moderna, encontra-
mos nesse educador a concepção de trabalho como condição ontológica 
do homem, ou seja, uma concepção marxiana do trabalho, portanto, a base 
do seu método de aprendizagem natural, pois em seu livro intitulado “A 
Educação do Trabalho” ele assim considera,

Agora chegou a hora da idéia de uma educação inteiramente cen-
trada no trabalho, de uma educação pelo trabalho. Ou melhor, ela 
já deveria ser uma realidade há muito tempo, se a escola tivesse 
cumprido plenamente seu papel, pois chega um momento que 
persistir em práticas escolares que já não correspondem à téc-
nica de vida ambiente torna-se como que um freio à evolução 
que agita o mundo, uma traição às verdadeiras necessidades da 
humanidade. (FREINET, 1998, p. 311)

3 Foi o movimento pedagógico iniciado por Freinet, considerada uma pedagogia do povo, buscava 
introduzir praticas coerentes de ensino, com fundamentos psicológicos, filosóficos e sociais que 
pudessem renovar as bases da escola do povo.
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Neste excerto fica evidente a compreensão que Freinet realiza sobre a 
relação trabalho e educação, sendo posto o trabalho na centralidade do pro-
cesso educativo é possível estabelecer dialeticamente uma percepção do 
trabalho como principio educativo presente na Escola Moderna. Para tanto, 
elucidemos este aspecto, pois esta concepção de trabalho difere da con-
cepção de trabalho que temos na sociabilidade do capital4, que degrada o 
homem, que é considerado um labor penalizante e que se compara a uma 
pratica torturante, a qual distancia o homem da sua humanidade.

O trabalho como condição ontológica está relacionado à “necessidade 
natural e eterna de efetivar o intercâmbio entre o homem e a natureza e, 
portanto, de manter a vida humana” (MARX, 2017, p.64). Ou seja, tomando 
como fundamento esta concepção de trabalho Freinet construiu as bases 
de uma pedagogia que propõe o trabalho como principio educativo, e, por-
tanto, seu método de aprendizagem natural é intrínseco a esta compreensão 
da sociabilidade humana. Assim podemos configurar, por exemplo, as aulas 
passeios como uma técnica de aproximação com o movimento constituti-
vos da vida, assim apresentada pelo próprio educador,

[...] no começo da aula da tarde, partia com as crianças, pelos 
campos que circundavam a aldeia. Ao atravessarmos as 
ruas, parávamos para 888admirar o ferreiro, o marceneiro ou 
o tecelão, cujos gestos metódicos e seguros nos inspiravam. 
Observávamos o campo nas diversas estações: no inverno vía-
mos os grandes lençóis estendidos sob as oliveiras para receber 
as azeitonas varejadas, na primavera as flores de laranjeira; já 
não examinávamos, como professor e alunos, em torno de nós 
a flor ou o inseto, a pedra ou o regato. Sentíamo-los com todo 
nosso ser [...]. Quando voltávamos a aula, fazíamos no quadro o 
balanço do passeio. (FREINET, 1975, p. 23/24)

Decerto que essas técnicas educativas contribuíam para construir rela-
ções horizontalizadas no processo de ensino e aprendizagem entre aluno e 

4 De acordo com Marx o trabalho na sociabilidade do capital “produz maravilha para os ricos, mas 
produz privação para o trabalhador. Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz 
beleza, mas deformação para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma 
parte dos trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquina. Produz es-
pírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador”. (MARX, 2010, p. 82)
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professor, a qual suscitou uma compreensão diferenciada na metodologia 
escolar e da própria função da escola na sociedade. Em meio a um con-
texto histórico marcado pelo tecnicismo industrial que espelhava na escola 
suas demandas de formação da classe trabalhadora para uma indústria 
em crescente desenvolvimento, um modelo educacional que rompia com o 
racionalismo de fileiras e enquadramento das crianças na sala de aula servi-
ria a essa lógica da produtividade?

Essa indagação nos faz relembrar que a escola é uma extensão do sis-
tema social vigente, e as tentativas de superar esse padrão no seio da escola 
é um contraponto á ideologia da escola burguesa. Construir as bases para 
uma educação cooperativista segue na contracorrente da hegemonia capi-
talista de educação, da apropriação do homem como capital humano.

Entretanto, convém apontar que as transformações no mundo do tra-
balho teve influencias no processo educacional aos nos referirmos as 
tendências escolanovista, que sustentavam um discurso mais pragmatista 
e baseado numa escola experimental. Por vezes, confundiram a Escola 
Moderna de Freinet com esta metodologia, mas devemos ressaltar que a 
diferença consta na critica social, na destinação de uma pedagogia para 
o povo e na exeqüibilidade das técnicas de Freinet a realidade social das 
crianças do campo e periféricas, diferenciando-se do escolanovismo que foi 
adotado como uma metodologia inovadora.

Considerações finais

Este breve ensaio teve o intuito de apresentar a pedagogia de Freinet 
para vislumbrar a perspectiva de uma educação cooperativista. É um diálogo 
inicial que nos propomos diante da complexidade que envolve o processo 
de ensino e aprendizagem na escola contemporânea. Aqui não tivemos 
a pretensão de buscar uma solução imediata para a escola pública, mas 
colaborar com um debate sobre possibilidades de repensar a nossa práxis, 
metodologias e ideologia que permeia o espaço escolar.

Na condição de que a educação é um processo histórico e é permeada por 
um conjunto de relações sociais, o referido ensaio traz uma compreensão 
histórica da pedagogia de Freinet, para compreender a totalidade do con-
texto em que este educador desenvolveu suas técnicas de ensino, vez que, 
analisar historicamente uma proposta pedagógica corrobora a visão de que 
não há uma neutralidade no desenvolvimento de uma técnica educacional, 
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de uma metodologia, segundo Freire (1996) não há imparcialidade, pois 
todos são orientados por uma base ideológica, a questão é saber se a base 
ideológica que sustenta uma perspectiva é inclusiva ou excludente.

Os elementos históricos são fundamentais para a interpretação e conhe-
cimento da matriz que fundamenta uma concepção pedagógica e sua 
orientação. Elementos como o texto livre, a imprensa escolar, as aulas pas-
seios têm que ser abordadas compreendendo a infância e o meio social em 
que as crianças vivem, não para limitá-la ao seu próprio contexto social, 
ao contrário, para partindo dele desenvolver técnicas e metodologias que 
forneçam elementos suficientes para o desenvolvimento cognitivo e as 
potencialidades das crianças.
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LETRAMENTO MATEMÁTICO E 
INTERDISCIPLINARIDADE: UM DIÁLOGO POSSÍVEL

Gilvana Gomes Duarte Souza1 | Márcia Maria Alves de Assis2

Resumo: O estudo sobre Letramento Matemático Interdisciplinar – LMI é 
uma proposta de superação da fragmentação e da dicotomia entre saber 
escolar e saber popular. Nesta perspectiva, pauta-se na formação integral 
do sujeito. O presente artigo se constitui em parte de uma pesquisa de mes-
trado3 e aqui apresentamos o recorte bibliográfico, que tem como objetivo 
geral compreender o que está sendo pesquisado e alguns conceitos sobre 
o Ensino interdisciplinar através da perspectiva do letramento matemático. 
A abordagem metodológica neste artigo é qualitativa e tenta responder ao 
seguinte questionamento: Como o Letramento Matemático pode favorecer 
o ensino numa perspectiva interdisciplinar? Para o estudo foi necessária a 
conexão entre os autores: Fazenda (2013), Morin (2002;2011), Tenreiro-
Vieira; Vieira (2013), Nacarato (2017), Soares (1998), Trindade(2013), Freire 
(2011), Manfredo (2005) e revisitar a Base Nacional Curricular Comum – 
BNCC (BRASIL, 2017). Os resultados mostram que o Letramento Matemático 
aponta para a interdisciplinaridade e a articulação entre esses dois conceitos, 
favorecem a concepção de ensino voltado para formação integral do sujeito.
Palavras-chave: Letramento Matemático. Interdisciplinaridade. Letramento 
Matemático Interdisciplinar.
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Introdução

Este estudo parte de uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo 
estudar o que diz a literatura sobre o Letramento matemático e a inter-
disciplinaridade em autores como: Fazenda (2013), Morin (2002;2011), 

Tenreiro-Vieira; Vieira (2013), Nacarato (2017), Soares (1998),Trindade(2013), 
Freire (2011), Manfredo (2005), entre outros. De forma subsidiária foi obser-
vado o que diz a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2017) 
sobre o assunto. A questão que norteou o estudo foi:como o Letramento 
Matemático pode favorecer o ensino numa perspectiva interdisciplinar, a 
partir de uma reflexão teórico-conceitual?

Neste sentido, a pesquisa tem como objetivo geral: Compreender 
como o Letramento Matemático pode favorecer o ensino numa perspec-
tiva interdisciplinar e como objetivos específicos: entender as concepções 
de interdisciplinaridade e Letramento Matemático; descrever habilidades 
necessárias para o letramento matemático; articular letramento matemático 
e interdisciplinaridade como possibilidade de uma prática interdisciplinar, 
estabelecendo diálogo teórico-conceitual entre esses dois campos.

O estudo parte de uma pesquisa bibliográfica, fazendo levantamento de 
trabalhos sobre letramento matemático e interdisciplinaridade, tentando 
compreender a relação entre esses dois conceitos como possibilidades 
de um trabalho interdisciplinar. Portanto, a abordagem metodológica para 
produção deste artigo é de natureza qualitativa que enfatiza a descrição, 
a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais 
(BOGDAN, 1994). Trata-se de um recorte de estudo que está em andamento, 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Ensino, da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com o Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte, e a Universidade Federal Rural do Semiárido, cujo projeto 
de pesquisa é intitulado como: “Ensino De Matemática em Salas Multianuais 
de Escolas do Campo: concepções, limites e possibilidades do Letramento 
Matemático”.

O artigo está estruturado em três seções que discutem teoria e resulta-
dos do estudo, mais uma introdução e as considerações finais. Na primeira 
seção, discutiremos as concepções de interdisciplinaridade.Na segunda, 
aborda-se uma reflexão sobre o letramento Matemático. Finalmente na 
terceira, estabelecer um diálogo entre o letramento matemático e o ensino 
numa perspectiva interdisciplinar.
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Interdisciplinaridade em contexto

Esta seção tem como objetivo discutir concepções de interdisciplina-
ridade a partir de um contexto global do conhecimento. Nesse sentido, 
enfatizamos que vivemos em uma sociedade globalizada, onde as mudan-
ças acontecem rapidamente em todos aspectos da esfera social, econômica 
eeducacional. Durante muitos anos na história do nosso país, o Brasil, os 
estudantes foram submetidos a um modelo educacional linear, disciplinar e 
absolutista. O conhecimento científico era transmitido de maneira inquestio-
nável. No entanto, o contexto que vivemos, exige das instituições de ensino, 
uma mudança de paradigma e atitude diante do conhecimento.

Nota-se a cada dia, maior preocupação em romper com os modelos edu-
cacionais tradicionais que priorizam a transmissão do conhecimento, de 
forma fragmentada, disciplinar e que não dão conta da complexidade exis-
tente dentro da escola, nem atendem aos sujeitos da contemporaneidade.

Sabe-se que o modelo tradicional4 de ensino que visava a disciplinari-
zação e reprodução do conhecimento, não consegue desenvolver nos 
alunos, habilidades e competências necessárias para a formação do sujeito 
enquanto cidadão para lidar com os desafios do cotidiano. De acordo com 
Morin (2002) isto fica mais claro quando este autor aponta os riscos de um 
saber voltado para o parcelamento e compartimentação dos saberes, com-
preendendo que este modelo de ensino, impede a compreensão do que está 
tecido, junto.

Para se ter uma ideia na década de 1960 na Europa, discussões sobre 
este paradigma educacional vigente na escola, começaram a apontar, elu-
cidando a pensar sobre a concepção de interdisciplinaridade. Chegando ao 
Brasil no final deste mesmo ano. (FAZENDA, 2013)

Nos anos 1970, a principal preocupação era com a terminologia da 
palavra e integração dos conteúdos. Em 1976, Hilton Japiassu aborda este 
assunto publicando o livro Interdisciplinaridade e patologia do saber, apre-
sentando os principais problemas que envolvem essa temática.

4 O Ensino tradicional segundo Freire trabalha na perspectiva de Educação bancária, onde o conhe-
cimento é verticalizado, o professor é o detentor do saber e os educandos são seres passivos, na 
condição de depósitos de conhecimento. O processo de aprendizagem acontece através trans-
missão do conhecimento, memorização mecânica dos conteúdos e repetição das informações.
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Em 1979, Ivani Fazenda publicou o livro: Integração e interdisciplinari-
dade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia. E a partir dos anos 1980, 
a temática passou a ser mais discutida e conhecida pelos educadores.

Etimologicamente, segundo Yared (2013. p.167), a palavra interdiscipli-
naridade quer dizer, relação entre disciplinas. No entanto, Thiesen (2008.p.2) 
apresenta como

um movimento contemporâneo que emerge na perspectiva da 
dialogicidade e da integração das ciências e do conhecimento, 
vem buscando romper com o caráter de hiperespecialização e 
com a fragmentação dos saberes.

Ao tratar da concepção de interdisciplinaridade, Thiesen (2008) sugere 
a necessidade de romper e questionaro modelo educacional disciplinar e 
hiperespecializado. Evocam-se por mudanças, principalmente, na educação 
e na melhoria da qualidade do ensino.

Atentando para as exigências deste novo contexto e pretendendo diminuir 
as lacunas e as fragmentações entre as disciplinas, conteúdos e descontex-
tualização do saber. Visando um conhecimento em sua totalidade, a escola 
e os seus respectivos responsáveis são

[...] convidados a pensar em outras possibilidades, rever antigos 
conceitos e concepções com um olhar que acolha múltiplas 
perspectivas e rejeite as explicações únicas ou as verdades uni-
versais que até agora nortearam nosso pensamento (TRINDADE, 
2013.p.75).

Propondo essa postura diante do conhecimento, Trindade(2013) 
aponta para rupturascom o conhecimento enrijecido e fragmentado que 
ainda permeiam as nossas escolas. Compreendendo um ensino que pro-
mova a formação integral do sujeito, uma perspectiva interdisciplinar do 
conhecimento.

Portanto, a interdisciplinaridade surge como possibilidade de resgatar o 
conhecimento do mundo na totalidade como na antiguidade, religando os 
saberes e estabelecendo conexões entre as disciplinas.

Pensar no ensino interdisciplinar, segundo Fazenda (2011, p.21) “é ter nova 
atitude diante da questão do conhecimento, da abertura à compreensão de 



1658
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

aspectos ocultos do ato de aprender e dosaparentemente expressos, colo-
cando-os em questão”.

Trabalhar numa perspectiva de letramento matemático, promovendo o 
ensino interdisciplinar, é apresentar nova postura diante dos saberes histori-
camente construídos, sem excluí-los as disciplinas, como mostra o Parecer 
CNE/CP nº 11/2009 

não exclui necessariamente as disciplinas, com suasespecifici-
dades e saberes próprios historicamente construídos,mas, sim, 
implica o fortalecimento das relações entre elase a sua contex-
tualização para apreensão e intervenção narealidade, requerendo 
trabalho conjugado e cooperativo dosseus professores no plane-
jamento e na execução dos planosde ensino.

O parecer aponta para necessidade de fortalecimento entre as dis-
ciplinas, atitude diante do ensino, Japiassu (1976. p.26) “impõe que cada 
especialista transcenda sua própria especialidade.” Acrescentado que eles 
tomem consciência dos seus próprios limites para acolher as contribuições 
das outras disciplinas. Esse modo de compreender o ensino, possibilita ao 
aluno um conhecimento do cotidiano de forma integral, contextualizada e 
significativa, respeitando as singularidades dos sujeitos, ultrapassando os 
limites das disciplinas e estabelecendo diálogo entre elas.

O Ensino da Matemática na perspectiva Interdisciplinar, compreende a 
sua utilidade e importância nas diversas situações do dia-a-dia, percebendo 
que ela perpassa todos os aspectos e dimensões da vida social, cultural e 
política dos educandos.

[...]Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar 
envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psico-
lógicas, além da econômica, sobre as questões do consumo, 
trabalho e dinheiro[...] (BRASIL,2017.p.269)

Pensar no Ensino Matemático envolve a dimensão cultural, política, psi-
cológicas e social, apontando para o Letramento Matemático descritas na 
BNCC (BRASIL,2017).
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Letramento matemático: conceitos, ponderações e 
possibilidades no ensino da Matemática

A Matemática foi caracterizada por muito tempo, como Ciência clássica, 
exata e inquestionável. Nesta concepção de ensino, priorizavam a memori-
zação, o uso de técnicas e regras exaustivas, classificada como disciplina 
difícil e rejeitada pelos alunos. No entanto, o ensino da Matemática, assim 
como a sociedade de um modo geral, tem se modificado ao longo dos anos. 
Novas concepções de ensino surgem, modificando o currículo e as discus-
sões acerca desta temática.

Relatórios de exames externos como Program International Student 
Assessment (PISA), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e Sistema de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) divulgam que o ensino baseado nesta 
visão utilitarista da Matemática, não atendem as exigências da sociedade 
atual, conforme afirma Nacarato:

Os relatórios de exames externos (PISA,ENEM, SAEB) sobre as 
competências matemáticas, divulgados recentemente, eviden-
ciam que as competências de cálculo não bastam, pois não 
atendem as exigências da sociedade contemporânea. O mundo 
está cada vez mais matematizado, e o grande desafio que se 
coloca a escola e aos professores é construir um currículo de 
Matemática que transcenda o ensino de algoritmos e cálculos, 
mecanizados, principalmente nas séries iniciais, onde está a 
base da alfabetização matemática (NACARATO, 2017.p.32).

Neste contexto, percebe-se a necessidade de um currículo que trans-
cenda esse modo de compreender o ensino da Matemática e as instituições 
escolares são convocadas a ressignificar suas concepções e práticas, 
quando estas não conseguem mais responder as necessidades do presente 
e adotar uma visão complexa do conhecimento, que permita o diálogo em 
suas diferentes dimensões, mas principalmente entre os componentes cur-
riculares e possibilite o olhar por diferentes perspectivas, ou seja, uma visão 
integral.

Quando pensamos no ensino da Matemática numa perspectiva de 
letramento, entendemo-la como condição para a prática social, ou seja, 
uma necessidade do indivíduo para atender as exigências da sociedade do 
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conhecimento e da informação. Diante desta nova realidade, muitos desa-
fios surgem, principalmente, no âmbito escolar que precisam refletir sobre 
os paradigmas que norteiam as práticas sociais e em consequência as 
práticas educacionais, que no momento reivindica a necessidade de propor-
cionar aos educandos um conhecimento integral, globalizado, reconhecendo 
os riscos e fragilidades ao dá continuidade a uma prática pedagógica numa 
visão fragmentária, não permitindo um conhecimento do todo.

A perspectiva do letramento está ligada diretamente com os estudos na 
área da linguagem. Percebe-se que este conceito surgiu da necessidade de 
criar uma palavra para nomear o resultado da ação de ensinar ou de aprender 
a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita, como afirma 
Soares (1998). O termo originou-se do vocábulo literacy, palavra de origem 
inglesa, adaptada ao português brasileiro como sentido de letramento.

As discussões acerca do letramento matemático possuem variadas 
interpretações. Os referenciais teóricos que aprofundam os estudos nessa 
área revelam que não há um consenso terminológico. Nesse sentido, ter-
mos como numeracia, literacia numérica, competência matemática, literacia 
quantitativa, entre outros estão presentes nos estudos de autores interna-
cionais (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2013).

Além disso, é possível identificar que os Organismos Internacionais, den-
tre os quais a Organização para cooperação e desenvolvimento econômico 
(OCDE), responsável pelo ProgramInternationalStudent Assessment (PISA). 
A concepção de letramento matemático presente no PISA está relacionada 
com:

[...] as competências e habilidades de raciocinar, representar, 
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer 
o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas (BRASIL, 2017, 
p.264).

Para o ensino pautado nesta perspectiva de letramento matemático, 
conforme documento elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Fundação Santillana, sobre 
os resultados do Brasil no PISA de 2015, aponta 7 capacidades essenciais 
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para a Matemática, a saber: comunicar; matematizar; representar; racioci-
nar e argumentar; delinear estratégias para resolução de problemas; utilizar 
linguagem simbólica, formal e técnica e fazer operações; usar ferramentas 
matemáticas (BRASIL, 2016).

No Brasil, estas discussões ainda são recentes, portanto, com base 
nessa visão, o Brasil se apropriou da Concepção de Ensino da Matemática 
na perspectiva de letramento no processo de construção da Base Nacional 
Comum Curricular – BNCC. Diante dessa conotação, esta base apresenta 
que:

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvi-
mento do letramento matemático, definido como as competências 
e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma 
variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, 
fatos e ferramentas matemáticas (BRASIL, 2017, p.266).

Esta concepção nos leva a compreender que a BNCC faz parte de um pro-
cesso de revisão curricular, em que pese as críticas, a mesma está situada 
em um contexto de exigências formativas da sociedade do conhecimento, 
e que Tenreiro-Vieira e Vieira (2013) afirmam que nessa sociedade, há uma 
busca constante, por respostas aos problemas da contemporaneidade, 
implicando

[...]na necessidade de promover, de forma eficaz, uma formação 
geral dos cidadãos no domínio da ciência e da matemática numa 
perspectiva de literacia (que) reflectiu-se e continua a reflectir-se 
em revisões curriculares (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2013, p. 163).

As revisões curriculares na contemporaneidade precisam considerar a 
necessidade de uma formação de professores e práticas educativas que 
propiciem aos educandos, em particular, os que estudam em escolas do 
campo, um conhecimento significativo. Deste modo, o ensino baseado no 
letramento matemático se coloca como uma possibilidade de trabalhar 
a dimensão pertinente do conhecimento matemático relacionado com 
a prática social que o aluno do campo faz com a realidade, e aguçando a 
curiosidade como inquietação indagadora, como afirma Freire (2011).
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Com base em Manfredo (2005), a apropriação de conhecimentos 
científicos e matemáticos é fundamental para que o indivíduo exerça ade-
quadamente sua cidadania e conviva de modo satisfatório em meio as 
mudanças vividas no contexto local, societário e planetário.

O trabalho realizado para a promoção do ensino de matemática conside-
rando a possibilidade da mediação por meio da perspectiva do letramento 
matemático, é essencial para formação integral de nossos alunos tendo em 
vista que o PISA(2015.p.171) revela que “no Brasil, 70,3% dos estudantes 
estão abaixo do nível 2 em Matemática, patamar que a OCDE estabelece 
como necessário para que o estudante possa exercer plenamente sua 
cidadania”.

O ensino da Matemática, voltado para o letramento reforçam a necessi-
dade de um currículo diferenciado, práticas e metodologias que auxiliem o 
educador para efetivação do letramento matemático em sala de aula. Com 
a finalidade de reduzir um ensino focado na identificação de números, reso-
lução de cálculos e exercícios enfadonhos e sem sentido porque produz um 
conhecimento mecanicista, impositivo e cheio de lacunas, muitas vezes, 
ofertado em nossas escolas.

Pensar no Ensino da Matemática na perspectiva de letramento, é permi-
tir ao aluno do campo, o acesso a competências e habilidades necessárias 
para os desafios existentes nas diferentes esferas da sociedade. É potencia-
lizar o pensamento lógico e crítico, através de resolução de problemas reais, 
diálogo com colegas, interação e sistematização do conhecimento. Muitas 
vezes, sendo necessário, desconstruir conceitos e pensamentos, para cons-
truir ou reconstruir novos saberes.

Muitos são os desafios para o trabalho nesta perspectiva. Desafios que 
impulsionam a repensar as metodologias que utilizamos, a reavaliar nossas 
concepções sobre essa área de conhecimento e questionar o tipo de ensino 
que temos ofertado a estas crianças frente aos desafios da atualidade.

Letramento matemático e interdisciplinaridade: diálogo 
possível

O letramento é uma possibilidade de ensino da matemática que pos-
sibilita o educando, a conexão entre o saber historicamente construído e 
as práticas sociais destes sujeitos, favorecendo a apropriação do conheci-
mento contextualizado, significativo e útil para os alunos.
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É importante ressaltar que o termo letramento não surgiu da área mate-
mática, mas da Língua Portuguesa, com o intuito de descrever a prática 
de leitura e escrita, pautada não mais, na codificação e decodificação do 
sistema alfabético, mas, reconhecendo a importância desse processo para 
prática social dos sujeitos. Independente do campo do conhecimento.

O Ensino da Matemático pensado sobre a perspectiva de letramento, 
retoma suas origens, conforme mostra Alves (2013. p. 107)

A ciência matemática surgiu da necessidade da resolução de 
problemas práticos do cotidiano, conferindo-lhe um caráter prá-
tico por natureza. Entretanto, a sua vertente teórica, importante 
ferramenta para o desenvolvimento do raciocínio, passou a ser 
ensinada de maneira intencional para membros de classes privi-
legiadas desde as antigas civilizações.

Entende-se nesta retomada citada por Alves (2013) a importância do 
letramento para o desenvolvimento do raciocínio para resolução de proble-
mas do cotidiano, ou seja, um conhecimento útil e significativo para o aluno. 
Tenreiro (2013.p.2) ainda contribui, afirmando que a educação matemática 
ligada com diferentes áreas de conhecimento, ou seja, a interdisciplinari-
dade, promove a formação de cidadãos participativos, críticos e confiantes 
nos modos como lidam com esta disciplina para analisar e resolver proble-
mas, raciocinar e comunicar.

O Letramento Matemático permite ao educador, uma visão contextuali-
zada da realidade do aluno, atribuindo sentidos e significado ao conhecimento 
escolar que utilizará para resolver problemas do cotidiano.

Nesse sentido, quando as crianças desde cedo, são inseridas em um con-
texto educacional que visa o conhecimento integral do saber e seu contexto 
social é respeitado, o educando utiliza-se do saber construído na escola para 
resolver situações cotidianas. Assim como, se o trabalho for direcionado, 
seguindo essas duas perspectivas, o aluno torna-se questionador, capaz de 
buscar soluções para desafios que venham a surgir, tornando-se sujeitos e 
cidadãos atuantes na sociedade em que vive.

A interdisciplinaridade na educação, favorece novas formas de aproxima-
ção da realidadesocial e novas leituras das dimensões socioculturais das 
comunidades humanas como destaca Fazenda (2011.p.). Nesse mesmo 
sentido, o Letramento também estabelece a necessidade de estabelecer 
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associações entre o conhecimento escolar e o conhecimento de mundo que 
a criança traz para escola.

Quando Japiassu (2006, p. 27) afirma que a interdisciplinaridade também 
é ação, ela desperta o educador para pensar e agir de forma interdiscipli-
nar, procurando estratégias e possibilidades para efetivação do ensino de 
qualidade.

Na intenção de estabelecer a conexão entre o Letramento Matemático 
e a interdisciplinaridade e romper com a dicotomia entre esses dois concei-
tos, propõe-se o termo Letramento Matemático Interdisciplinar – LMIcomo 
proposta de superação da fragmentação e separação entre saber escolar e 
saber popular. Nesta perspectiva, pensa-se na formação integral do sujeito.

O conhecimento matemático associado a prática de letramento e a inter-
disciplinaridadepodem evocar um processo de construção e reconstrução 
do conhecimento, de diálogo entre as diversas disciplinas, na superação da 
fragmentação e conexão entre os saberes, interligando-os.

O Letramento Matemático Interdisciplinar – LMI, é uma necessidade 
para formação do sujeito na sociedade atual que exige o conhecimento em 
sua totalidade e requer competências e habilidades que os auxiliem a lidar 
com a complexidade e heterogeneidade presentes neste mundo global. A 
BNCC (2017.p.14)apresenta algumas habilidades que exigidas nesse novo 
contexto mundial

[...]reconhecer-se em seu contexto históricoe cultural, comuni-
car-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,aberto ao novo, 
colaborativo, resiliente, produtivo e responsávelrequer muito mais 
do que o acúmulo de informações. Requer odesenvolvimento 
de competências para aprender a aprender, saberlidar com a 
informação cada vez mais disponível, atuar com discernimen-
toe responsabilidade nos contextos das culturas digitais,aplicar 
conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para-
tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma 
situaçãoe buscar soluções, conviver e aprender com as diferen-
ças e asdiversidades.

Para atender a essas exigências, um ensino linear, descontextualizado 
e disciplinar, não corroboram para a formação integral dos educandos. É 
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preciso romper com esse pensamento e modelo educacional que permeiam 
por décadas.

Formar o educando para lidar com os desafios e problemas da atuali-
dade, evidenciam a necessidade de um trabalho interdisciplinar articulado 
ao Letramento Matemático,desenvolvendo nos sujeitos a habilidade de 
compreender seu contexto social, estabelecer conexões entre temas em 
estudo e áreas de conhecimento, construindo, reconstruindo ou refutando 
conceitos, dialogando, inferindo, questionando, propondo e utilizando-se de 
estratégias diversas para resolver situações ou conflitos do dia-a-dia.

O Letramento Matemático interdisciplinar promove um conhecimento 
pertinente (MORIN, 2011) que ultrapassa os muros da escola, útil e utilizável 
nas práticas sociais dos alunos dentro e fora das instituições de ensino.

Considerações finais

Podemos considerar que o Letramento Matemático favorece o ensino 
interdisciplinar, no sentido de estabelecer conexão entre o conhecimento 
escolar e o cotidiano do aluno, priorizando as práticas sociais dos sujeitos 
e suas vivências. Nesse sentido, possibilita a articulação entre os saberes, 
através de temáticas que despontam no dia-a-dia do educando, perpassando 
o ambiente escolar e tornam-se temáticas de estudo abordando diferentes 
conceitos, desenvolvendo habilidades e competências necessárias para sua 
formação e dialogando entre as áreas de conhecimento.

O ensino pautado na transmissão do conhecimento, sem questionamen-
tos, reflexão sobre o que está sendo estudado, diálogo, não desenvolvem no 
educando a criticidade, a criatividade e autonomia do sujeito. Mas, reforçam 
a ideia de conformismo, entendendo que o conhecimento está pronto e aca-
bado. Portanto, se faz necessário pensar num currículo interdisciplinar que 
atenda as necessidades sociais, culturais e formativas do educando.

Nesta perspectiva, tentando compreender como acontece o Ensino inter-
disciplinar através da perspectiva do letramento matemático e como articular 
esses dois conceitos, estabelecendo diálogo entre eles, considerando esse 
objetivo propomos o uso do termo Letramento Matemático Interdisciplinar 
– LMI como possibilidade, mas não a única, de superação da fragmenta-
ção e separação entre saber escolar e saber popular, pensando na formação 
integral do sujeito.Nesse sentido, procura romper com a dicotomia entre os 
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dois termos e estabelecer a conexão entre o Letramento Matemático e a 
interdisciplinaridade.

Pensando assim, é urgente discutir a forma de entender, ver e agir dentro 
da escola com vistas ao educador que norteia sua prática na perspectiva de 
LMI, promovendo o ensino integral do conhecimento, priorizando o todo, e 
não apenas as suas partes.

Entendemos que o reducionismo e a disciplinarização, implicam em um 
ensino fragmentado, descontextualizado e insignificante para o aluno.

O estudo sobre LMI, pode auxiliar aos professores das diversas áreas do 
conhecimento a refletir e repensar sua prática pedagógica, visando o ensino 
da matemática que valorize o contexto social dos alunos e ultrapasse a 
sua área de atuação. Aos pedagogos, que são formados para estabelecer o 
elo entre as disciplinas, essa estratégia vislumbra promover a melhoria do 
ensino da matemática, articulado com outros campos de estudo e voltado 
para as vivências dos educandos.
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KARL MARX: CONHECIMENTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PARA A ANÁLISE DA SOCIEDADE

Yohana Tôrres Monteiro1

Resumo: Neste trabalho pretende-se apresentar uma breve discussão 
sobre um dos clássicos da sociologia: Karl Marx. Buscando entender qual 
o papel deste para a compreensão da sociedade, no qual em seus estudos 
ele aborda sobre o capitalismo, a história, a economia, o dinheiro, as classes 
sociais, entre outros. Em um primeiro momento, será feito uma introdução 
apresentando o Mundo Moderno, em seguida uma discussão teórica meto-
dológica do autor. Esse trabalho tem como objetivo sistematizar, discutir e 
analisar os estudos de Marx. Com o uso de uma metodologia bibliográfica e 
documental. Busca-se elucidar itens relevantes sobre a temática, sem pre-
tensão de concluir ou esgotar o assunto.
Palavras-Chaves: Karl Marx, Capitalismo, Dinheiro.

1 Mestranda do Curso de Socilogia da Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: yohanatorres17@hotmail.com
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Introdução

A Europa estava fervilhando nos séculos XIX e XX. Um novo contexto de 
vida estava se formando após a queda do sistema feudal e uma nova 
classe assumia o poder econômico e político, sendo esta a burgue-

sia, que era composta pelos artesãos e comerciantes da época. Tirando de 
cena uma monarquia que afirmava ser legitimada por Deus. Porém a classe 
burguesa prometia igualdade e uma revolução social para todos, mas ao 
chegar no domínio, a revolução não aconteceu como estava programada. 
E a classe dos trabalhadores pobres, os pequenos artesãos tiveram que se 
submeter as novas regras do sistema capitalista, que seria a venda de sua 
força de trabalho para a sua subsistência.

As contribuições de Marx, nos ajudam a entender o que aconteceu com 
a classe dos proletários com a formação da nova sociabilidade. Somente no 
capitalismo que o modo de produção irá se basear na desapropriação dos 
produtores diretos, cujo trabalho excedente é apropriado por meios pura-
mente econômicos, desprovidos de propriedade, os produtores diretos são 
obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver. (MANZANO, 2013).

Apesar deles serem livres da servidão do feudalismo, eles tiveram que 
se conter a essa nova lógica. Mas não o fizeram isso de forma silenciada, 
teremos várias greves na história contra os patrões e o sistema. Além de 
vários autores que acreditaram em novas possibilidades para se viver nesse 
mundo, como o socialismo que Marx apresentava.

A Sociologia nasce e desenvolve-se com o Mundo Moderno, de modo 
que o Mundo Moderno depende da Sociologia para compreendê-lo e expli-
cá-lo, é como dizer que sem ela, o Mundo Moderno seria confuso, seria uma 
equação não resolvida.

Karl Marx

Karl Marx (1818-1883) nascido na Alemanha, foi um filósofo, jornalista e 
um revolucionário socialista. Todas as suas obras foram construídas para 
oferecer aos operários, trabalhadores e explorados pelo sistema capitalista, 
um entendimento sobre o a sociabilidade burguesa e as suas desigualda-
des. Pois para Marx, conhecer as leis de funcionamento do capital, iria ser 
fundamental para construir um novo tipo de sociedade: a sociedade socia-
lista ou comunista. (SELL, 2001)
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Sua área de estudo era o Direito, entretanto, se dedicava apenas como 
um modo acessório, se entregando logo depois ao estudo da filosofia, de 
modo que se aproximou do pensamento de Hegel e em 1841 obteve a tese 
de doutorado, intitulado “Diferenças da filosofia da natureza em Demócrito 
e Epicuro”.

Em 1842-1843 torna-se editor do jornal Rheinische Zeitung (Gazeta 
Renana), ao lado de importantes figuras como Bruno Bauer, Max Stirner e 
os jovens hegelianos. De modo que pela primeira vez sente-se obrigado a 
opinar sobre as contradições materiais e se deu conta que não dominava o 
assunto sobre livre-cambismo, protecionismo, etc.

Porém ele se envolve em bastante controvérsias no jornal e acaba saindo. 
Marx faz uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, publicando em 
Paris, em 1844 nos Anais Franco-Alemães, o seu primeiro trabalho sobre a 
economia política. E ao longo dos anos, Marx irá combinar a atividade cien-
tífica com uma intensa atuação política

Em 1845 é expulso de Paris, onde havia chegado a pouco tempo e aonde 
conheceu Friedrich Engels, que se tornou um grande amigo seu, colaborador 
e coator de várias obras. Dali passa a morar em Bruxelas, e logo é deportado 
da Bélgica. Retornando para Paris, depois Alemanha e em 1850, finalmente 
chega em Londres, depois de ser expulso, onde vive o resto de sua vida. E na 
Inglaterra ele interrompe suas atividades políticas e inicia seus estudos na 
Biblioteca Pública da cidade e o maior resultado é a obra O Capital (1867).

O vasto material que Marx deixa em seu legado se deve ao seu método de 
sistematização, o qual ele destaca para o seu pai em 1837 quando fala que 
criou o hábito de fazer extratos de todos os livros que ler, ou seja, significa 
dizer que ele passa a documentar minuciosamente todos os seus obje-
tos de investigação. Ressaltando que ele fez extratos de uma diversidade 
impressionante de disciplinas, com trechos de livros de filosofia, arte, direito, 
matemática, física, etc. Só depois de concluído esse processo de investiga-
ção que Marx pode expor adequadamente o movimento do real.

No Prefácio de Para a crítica da economia política, Marx lista alguns 
motivos o porquê decidiu começar tudo de novo e se dedicar a uma análise 
do material, o qual ele destaca o imenso volume de informação disponível 
na Inglaterra, o posto privilegiado que passou a observar da sociedade bur-
guesa em Londres, a explosão do ouro australiano, entre outros fatores.

Ao construir as suas obras ele fez um estudo profundo e cuidadoso da 
vida social. Examinando o sistema da economia brasileira, analisando o 
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capital, propriedade, dinheiro, mais-valia, trabalho assalariado, Estado, mer-
cado, comércio, etc. De modo que interpreta-lo é uma tarefa sempre muito 
difícil, pois o seu pensamento é dinâmico e suas obras não foram sistema-
tizados por ele, permanecendo, inclusive, inacabada a maioria. O leitor que 
quiser entende-lo precisa se elevar do particular ao geral. (SELL, 2001)

Marx dialogou com as principais correntes teóricas do seu tempo, entre 
elas podemos destacar três fontes básicas que ele cita em suas obras: A 
filosofia alemã, socialismo utópico e a economia política.

Algumas de suas obras: Sobre a questão judaica (1843), Manuscritos 
econômico-filosóficos (1844); Crítica da Filosofia do Direito de Hegel (1844); 
Teses sobre Feuerbach (1845); Miséria da Filosofia (1847); Manifesto do 
Partido Comunista (1848); Trabalho Assalariado e Capital (1849); As Lutas 
de Classes em França de 1848 a 1850 (1852); O 18 Brumário de Louis 
Bonaparte (1852); Contribuição para a Crítica da Economia Política (jan. 
1859); “Para a crítica da economia política” (ago. 1859); O Capital - Crítica da 
Economia Política (1867).

Marx tem uma trajetória muito difícil, como vimos acima, marcado por 
exílios, perda de quatro filhos de sete. Devastado por uma extrema pobreza. 
No qual passou boa parte da sua vida em Londres, aonde não era o seu país 
de origem e mesmo assim foi o lugar que produziu boa parte dos seus escri-
tos, que é considerado não só um trabalho magnifico, mas uma das teorias 
mais influentes de todas as épocas.

Um pouco sobre as obras de Marx

Nas obras que destacarei abaixo, Marx se debruça em estudos focados 
na economia e nas relações da sociabilidade burguesa.

Grundrisse, conhecido como o laboratório de estudos de Marx, publicado 
pela primeira vez em 1939, faz parte de uma série de obras manuscritas por 
Marx no desenvolvimento de sua crítica da economia política que resultou 
no livro I O capital em 1867, de modo que ele previa a publicação de seis 
livros.

Grundrisse é uma obra fragmentada, pois Marx não pretendia publica-la. 
Alguns interpretes sugerem que apesar de obscura e desordenada, ela é a 
única obra em que a teoria do capitalismo, gênese ao colapso é delineada em 
sua totalidade. Ele realiza o método de investigação nestes estudos, sendo 
este o laboratório de Marx. Ou seja, “a investigação tem de se apropriar da 
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matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvol-
vimento e rastrear seu nexo interno. Somente depois de consumado tal 
trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real.” (MARX, 
2017, p. 90). Marx estudou economia, literatura, direito para entender melhor 
o capitalismo. O seu método dialético, em seus fundamentos, é o oposto do 
método hegeliano, pois Hegel parte de cima para baixo, da ideia e Marx parte 
de baixo para cima do material.

Nessa obra, ele faz uma minuciosa análise sobre o dinheiro, que na socie-
dade capitalista será o nexo do indivíduo com a sociedade, logo, o indivíduo 
passará a carregar no bolso o seu poder social. Marx abre o capítulo sobre 
o dinheiro com a crítica do livro de Alfred Darimon intitulado “De la reforme 
des banques” publicado em 1856 que discute sete diferentes propostas de 
reforma bancária é composto por quatorze capítulos.

“Nos Grundisse são destacados os problemas relacionados à incom-
preensão dos socialistas contemporâneos sobre a natureza do dinheiro, do 
crédito, dos juros, problemas que de certa forma estimulam a própria elabo-
ração de Marx.” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 6). O resultado será um enorme 
avanço de Marx sobre a abordagem do dinheiro e do crédito, que são tidos 
como muito úteis para as discussões contemporâneas.

O qual podemos exemplificar com o cartão de crédito. Hoje as pessoas 
não andam mais com milhões de reais físico e sim com o seu cartão de 
crédito que tem todo o seu dinheiro guardado no banco. Ou seja, o cartão 
passou a ser o nexo do indivíduo com a sociedade, pois se esse não tem 
uma compra aprovada ao passar o cartão, este está excluído das relações 
sociais.

O que existe para mim por intermédio do dinheiro, aquilo por que 
eu posso pagar (i. é, que o dinheiro pode comprar), tudo isso sou 
eu, o possuidor de meu dinheiro. Meu próprio poder é tão grande 
quanto o dele. As propriedades do dinheiro são as minhas pró-
prias (do possuidor) propriedades e faculdades. O que eu sou e 
posso fazer, portanto, não depende absolutamente de minha indi-
vidualidade. Sou feio, mas posso comprar a mais bela mulher para 
mim. Consequentemente, não sou feio, pois o efeito da feiúra, seu 
poder de repulsa, é anulado pelo dinheiro. Como indivíduo sou 
coxo, mas o dinheiro proporciona-me vinte e quatro pernas; logo, 
não sou coxo. Sou um homem detestável, sem princípios, sem 
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escrúpulos e estúpido, mas o dinheiro é acatado e assim também 
o seu possuidor. O dinheiro é o bem supremo, e por isso seu pos-
suidor é bom. Além do mais, o dinheiro poupa-me do trabalho de 
ser desonesto; por conseguinte, sou presumivelmente honesto. 
Sou estúpido, mas como o dinheiro é o verdadeiro cérebro de 
tudo, como poderá seu possuidor ser estúpido? Outrossim, ele 
pode comprar pessoas talentosas para seu serviço e não é mais 
talentoso que os talentosos aquele que pode mandar neles? Eu, 
que posso ter, mediante o poder do dinheiro, tudo que o coração 
humano dseja, não possuo então todas as habilidades humanas? 
Não transforma meu dinheiro, então, todas as minhas incapaci-
dades em seus contrários? Se o dinheiro é o laço que me prende 
à vida humana, e a sociedade a mim, e me liga à natureza e ao 
homem, não é ele o laço de todos os laços? Não é ele também, 
portanto, o agente universal da separação? Ele é o meio real tanto 
de separação quanto de união, a força galvano-química da socie-
dade. (MARX, 2008, p. 159)

Marx critica fortemente Darimon que queria fazer reformas dos bancos, 
mas queria realizar dentro da lógica do capital, queria mudar a circulação 
dos metais preciosos para o papel moeda, acreditando este que conseguiria 
superar o capitalismo, com um sistema sem metais preciosos.

Chegamos aqui à questão fundamental, que não se relaciona 
mais com o ponto de partida. A questão geral seria: as relações de 
produção existentes e suas correspondentes relações de distri-
buição podem ser revolucionadas pela mudança no instrumento 
de circulação – na organização da circulação? Pergunta-se ainda: 
uma tal transformação da circulação pode ser implementada 
sem tocar nas relações de produção existentes e nas relações 
sociais nelas baseadas? (MARX, 2011, p. 108)

Marx esclarece a questão do valor,

O valor (o valor de troca real) de todas as mercadorias (incluído o 
trabalho) é determinado pelo seu custo de produção, em outras 
palavras, pelo tempo de trabalho requerido para sua produção. O 
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seu preço é esse seu valor de troca expresso em dinheiro. A subs-
tituição do dinheiro metálico (e do dinheiro de papel ou de crédito, 
que dele recebem sua denominação) pelo dinheiro-trabalho, que 
recebe sua denominação do próprio tempo de trabalho, igualaria, 
portanto, o valor real (valor de troca) das mercadorias e seu valor 
nominal, seu preço, seu valor monetário. Igualação de valor real 
e valor nominal, de valor e preço. Mas isso só seria alcançado 
sob o pressuposto de que valor e preço são diferentes apenas 
nominalmente. Mas de maneira alguma é esse o caso. O valor 
das mercadorias determinado pelo tempo de trabalho é somente 
seu valor médio.” (2011,p. 128-129).

E o preço,

[...] diferencia-se também do valor, não apenas como o nominal se 
diferencia do real; não apenas pela denominação em ouro e prata, 
mas pelo fato de que o último aparece como lei dos movimentos 
por que passa o primeiro. Mas são constantemente diferentes e 
jamais coincidem, ou o fazem apenas de maneira acidental ou 
excepcional. O preço das mercadorias situa-se continuamente 
acima ou abaixo do valor das mercadorias, e o próprio valor das 
mercadorias existe somente na flutuação dos preços das merca-
dorias. Demanda e oferta determinam constantemente os preços 
das mercadorias; elas não coincidem nunca, ou só fortuitamente; 
mas os custos de produção, por sua vez, determinam as oscila-
ções da demanda e da oferta.” (2011, p. 130).

Logo, toda mercadoria será a objetivação de um determinado tempo de 
trabalho e o seu valor é o quantum de tempo de trabalho nela contido. O 
dinheiro é o equivalente universal, pois ele é a forma na qual todas as merca-
dorias se igualam, se medem e se comparam.

Marx em seu livro “O Capital” no Posfácio contextualiza brevemente a 
Revolução de 1848,

Na França e na Inglaterra, a burguesia conquistara o poder 
político. A partir de então, a luta de classes assumiu, teórica e 
praticamente, formas cada vez mais acentuadas e ameaçadoras. 
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Ela fez soar o dobre fúnebre pela economia científica burguesa. 
Não se tratava mais de saber se este ou aquele teorema era ver-
dadeiro, mas se, para o capital, ele era útil ou prejudicial, cômodo 
ou incômodo, se contrariava ou não as ordens policiais. O lugar 
da investigação desinteressada foi ocupado pelos espadachins 
a soldo, e a má consciência e as más intenções da apologética 
substituíram a investigação científica imparcial. (MARX, 2017, p. 
86)

Temos nessa passagem, o caráter contraditório da burguesia que estava 
assumindo o poder e não concretizou aquilo que prometia, que era igual-
dade e uma revolução social para todos ditando uma nova sociabilidade em 
volta do Capital, cercada de contradições e desigualdades que impactará 
de formas diferentes a Alemanha, Inglaterra e a França, como aponta Marx 
(2017),

Na Alemanha, portanto, o modo de produção capitalista chegou 
à maturidade depois que seu caráter antagonístico, por meio de 
lutas históricas, já se havia revelado ruidosamente na França e 
na Inglaterra, num momento em que o proletariado alemão já 
possuía uma consciência teórica de classe muito mais firme do 
que a burguesia desse país. Quando pareceu que uma ciência 
burguesa da economia política seria possível aqui, tal ciência se 
tornara, uma vez mais, impossível. (p. 86)

No Capítulo 1 analisa fervorosamente A Mercadoria, o qual a toma como 
ponto de partida para a exposição do objeto - economia capitalista, sendo 
esta em todo os seus aspectos, desde a dedução do valor pelas equações 
que exprimem o valor de troca, o qual é determinado pelo tempo de trabalho 
socialmente necessário. Logo ele traz que “a riqueza das sociedades onde 
reina o modo de produção capitalista aparece como uma “enorme coleção 
de mercadorias” [...]” (MARX, 2017, p. 113), o qual, observamos claramente 
o quanto as mercadorias rodeiam as nossas vidas, ou seja, “a mercadoria é 
antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas proprie-
dades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer.” (MARX, 2017, 
p. 113). Ou seja, o capitalismo é a mercantilização absoluta, tudo tem valor 
de troca.
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A dissolução de todos os produtos e atividades em valores de troca 
pressupõe a dissolução de todas as relações fixas (históricas) 
de dependência pessoal na produção, bem como a dependência 
multilateral dos produtores entre si. [...] A dependência recíproca 
e multilateral dos indivíduos mutuamente indiferentes forma sua 
conexão social. Essa conexão social é expressa no valor de troca 
[...]; o indivíduo tem de produzir um produto universal – o valor de 
troca, ou este último por si isolado, individualizado, dinheiro. [...] o 
poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros ou 
sobre as riquezas sociais existe nele como o proprietário de valo-
res de troca, de dinheiro. Seu poder social, assim como seu nexo 
com a sociedade, [o indivíduo] traz consigo no bolso.” (MARX 
APUD DUAYER, 2011, p. 23-24).

A mercadoria, tem um duplo ponto de vista: o da qualidade e o da quan-
tidade, ela satisfaz as necessidades humanas de um tipo qualquer, seja 
advindo da subsistência ou da imaginação. Ela é universal como valor e par-
ticular como mercadoria efetiva.

Nela está intrínseco o valor de uso e o valor de troca. De modo que “a 
utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso” (MARX, 2017, p. 114). Ou 
seja, a mercadoria é o elemento básico da economia capitalista. O valor de 
uma mercadoria é o seu aspecto material para satisfazer uma necessidade 
humana. O valor de troca é a capacidade que esta mercadoria tem para ser 
trocada por qualquer outra mercadoria. E com a troca, começa a surgir uma 
questão: Como vou saber quanto de trigo posso trocar por açúcar? E Marx 
vai afirmar que é pelo trabalho socialmente necessário que se determina o 
valor da mercadoria, que será intermediada pelo dinheiro, que é um equiva-
lente geral, que serve tanto como meio de troca como de valor. Estabelecidos 
esses elementos fundamentais, Marx passará a analisar a circulação sim-
ples, no qual ele explica com a seguinte fórmula M-D-M, nesse processo o 
dinheiro é um meio de troca que serve para a aquisição de uma nova mer-
cadoria para a esfera de consumo, já na circulação capitalista, a fórmula é 
outra D-M-D’, de modo que o objetivo nessa circulação é o lucro, que se inicia 
com dinheiro, que é o capital, para se adquirir mercadoria e depois mais 
dinheiro, neste processo o que está em foco é acumulação.

Em nossa sociedade, ocorre que uma classe se apropriou do meio de 
trabalho e da natureza, e com isso, consegue se apropriar do trabalho 
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também, sem ter que trabalhar para isso. Essa classe, a burguesa, é deten-
tora dessa riqueza previamente acumulada e a usa não para satisfazer suas 
necessidades individuais, mas para produzir mais riqueza, chamamos de 
capital. Enquanto a outra classe desapropriada dos meios de trabalho, pos-
sui somente a força de trabalho para sobreviver. Desta forma, a burguesia 
se apropria do novo valor produzido pelo trabalho. Ou seja, a burguesia fica 
cada vez mais rica, enquanto os trabalhadores ficam cada vez mais pobres. 
Vale lembrar que só o trabalho vivo (o trabalhador), agrega valor novo ao 
produto, ao trabalho morto (meios de produção: máquinas, matéria prima) 
temos como exemplo, a mais-valia, que seria o “lucro” dos capitalistas e que 
é produzido pelos trabalhadores na jornada de trabalho, sem eles percebe-
rem. Ou seja, se um operário trabalha oito horas de trabalho, nas quatro 
primeiras horas ele já produz o que é necessário para arcar com o seu salá-
rio, mas o que acontece com as outras quatro horas restantes? O capital se 
apropria. (MANZANO, 2013).

Considerações finais

Durante esse trabalho analisamos um pouco sobre Marx, sua metodolo-
gia e contribuição para a sociedade. E chegamos aos seguintes pontos:

Na epistemologia marxista, ele irá contribuir para a sociologia superar 
um dos principais entraves da teoria social clássica que era a ênfase unilate-
ral na relação entre indivíduo e sociedade. Marx tinha uma visão dialética, no 
qual a vida era compreendida como um processo dinâmico, resultando da 
relação contínua entre indivíduo e sociedade e sociedade e indivíduo. Neste 
processos ambos interagem mutuamente e modificam-se nessa relação. 
Para o autor o eixo de compreensão da sociedade está na divisão da esfera 
social em duas: a “infraestrutura e a superestrutura”. Karl Marx irá apresen-
tar uma crítica mais radical a modernidade, pois o mesmo ver o capitalismo 
como uma sociabilidade que deve ser superada, pois esse sistema se baseia 
na exploração, dominação de classes e alienação.
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DESEJO DE SABER E SEXUALIDADE: CONTRIBUIÇÕES 
FREUDIANAS À EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS

Tamires Coelho Marinho1

Resumo: O presente artigo tem como enfoque a discussão acerca da rela-
ção entre o desejo de saber infantil, e as questões a respeito da sexualidade, 
das diferenças sexuais e da reprodução humana. Partindo de uma leitura 
de textos de cunho psicanalítico, sob o uso do método bibliográfico, bus-
caremos perseguir o surgimento da curiosidade infantil, que segundo a 
teoria freudiana, teria seu ponto de partida nos questionamentos acerca da 
sexualidade. Serão discutidas posteriormente, as possíveis trajetórias na 
vida escolar/acadêmica, que derivam desta primeira experiência de inves-
tigação das crianças. Compreendendo-se o desenvolvimento do desejo de 
saber, concluiremos na análise de contribuições viáveis de tal entendimento 
na vida escolar, como na adoção de aulas de educação sexual que serviriam 
como suporte à pesquisa dos infantes, auxiliando tanto em seu desejo de 
saber individual, quanto na aproximação e confiança do aluno com a insti-
tuição escola.
Palavras-chave: Desejo de saber, Psicanálise, Pedagogia, Educação sexual.

1 Graduando do Curso de Letras da Universidade Federal do Ceará – UFC; Graduada em Psicologia 
na Faculdade Maurício de Nassau. 
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Introdução

A curiosidade infantil é retratada culturalmente como um testemunho 
da inocência das crianças. É bastante comum entre familiares e edu-
cadores, especialmente os que trabalham com crianças, o comentário 

acerca das inúmeras perguntas que elas são capazes de fazer, inclusive 
sobre as coisas mais inusitadas: “Porque a lua é redonda?”; “Porque os ani-
mais não falam?”. Tais perguntas podem variar acerca de sua temática ou 
construção.

Freud, ao observar o desenvolvimento infantil, notou que existem relações 
entre o desejo de saber e a sexualidade. Ocorre que em oposição ao senso 
comum, a criança não busca conhecer o mundo por simples curiosidade 
empírica ou por questões de ordem prática, mas sim pela via da sexuali-
dade, como forma de entender as diferenças sexuais, as regras morais, e 
até mesmo dar forma a um Eu. Neste sentido, as perguntas feitas nesta fase 
da vida, buscam encobrir um interesse sexual, que a própria criança chega 
a reconhecer como assunto de caráter adulto que, portanto deve se manter 
em segredo.

O decorrer e a conclusão desta primeira pesquisa da criança, segundo 
Freud, trarão consequências para a vida adulta no que se refere ao sujeito 
para com seu desejo de saber. A depender do desfecho de tal etapa, o desejo 
de saber persistirá, ganhando caráter prazeroso, ou será recalcado, “devol-
vendo” o caráter prazeroso ao intercurso da sexualidade de forma direta, o 
que poderá inibir novas empreitadas de caráter intelectual.

Entendendo o contexto educacional, especialmente na educação infantil, 
supomos que tal conhecimento seja relevante, no sentido de compreender 
o que se dá na construção de uma relação com o conhecimento, e buscar 
formas de apoio a esta relação.

O interesse do presente artigo está em perseguir o desejo de saber infan-
til, em interface com a discussão sobre a cultura que o cerca e, portanto, 
buscar em sua conclusão as atuações que podem ser tomadas de modo a 
favorecer o processo de investigação dos infantes, mais precisamente, com 
o ensino da educação sexual nas escolas.

A metodologia empregada será a de cunho bibliográfico, com percurso 
marcado pelas obras de Freud.
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Desenvolvimento

Segundo a Psicanálise freudiana, o desejo de saber das crianças é ini-
ciado durante o período de latência do desenvolvimento psicossexual (que 
se coloca como intervalo entre as eleições de zonas erógenas no corpo 
infantil); tendo já passado pelas fases oral, anal e genital, por volta dos três 
ou quatro anos de idade, a criança entra numa etapa onde nenhuma parte 
do corpo será erotizada diretamente, mas em seu lugar, surgirão prazeres 
de outras ordens, como por exemplo, o ato de olhar, ver, que será discutido 
adiante (FREUD,1905, p80).

As repressões à sexualidade, geradas a partir da experiência infantil; da 
ação da Cultura, e da educação, tomarão forma mais expressiva, emergi-
rão no comportamento infantil, três demosntrações deste distanciamento, 
a saber: a vergonha, o nojo e a moral. Tais “represamentos” da sexualidade 
vivida diretamente no corpo, exigirão que novas formas de prazer se façam 
presentes para garantirem a satisfação pulsional da criança.

Estas novas formas serão “desviantes” em relação à atividade sexual 
direta; cumprirão a meta de satisfação exigida pela pulsão, porém o objeto de 
prazer não terá caráter corporal autoerótico, nem tampouco terá característi-
cas sexuais, como nas três etapas anteriormente citadas do desenvolvimento 
psicossexual, mas sim uma dimensão social; a esta modalidade de satisfa-
ção pulsional, denominamos Sublimação (FREUD,1905,p80-81).

Freud apontou que a curiosidade infantil é precedida por um prazer em 
olhar, espiar o corpo do outro, seja este adulto ou outra criança. A criança 
manifesta intenso desejo visual nos corpos alheios como meio de com-
paração ao seu próprio corpo. O desejo de ver é então a primeira via do 
conhecimento, através da qual a criança pode tecer suas primeiras teorias 
acerca da sexualidade e das diferenças entre os sexos, anatomicamente 
falando; o que lhe dá a possibilidade de se aproximar da “adultez”, comparti-
lhando com os adultos, ainda que anonimamente, um saber sobre o corpo.

O instinto de saber não pode ser incluído entre os componen-
tes sexuais elementares nem ser subordinado exclusivamente 
à sexualidade. Sua ação corresponde por um lado a uma forma 
sublimada de apoderamento, e, por outro lado, ele trabalha com a 
energia do prazer de olhar. (FREUD,1905, p103)
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Ao conseguir observar um corpo cujo sexo difere do seu, a criança se 
defronta com o campo da diferença sexual, que estará sempre no cerne da 
experiência com o saber, tal visão provocará efeitos, surgirão as primeiras 
teorias sexuais infantis. Para os meninos, as hipóteses mais usuais são as 
de negação da “Castração”, ao suporem que as meninas teriam um pênis 
mal-desenvolvido, que crescerá com o tempo: “Uma semana após o nas-
cimento da irmã, Hans viu quando lhe davam banho. Ele observou: ‘Mas o 
faz-pipi dela é muito pequeno’ e acrescentou como que consolando: ‘Quando 
ela crescer vai aumentar? ’” (FREUD, 1909 p131). Já na menina, a repercus-
são seria a da inveja do pênis, posto que visualmente, ao olhar para o próprio 
corpo, a menina nada consegue ver, enquanto que nos meninos há um pênis 
que sobressai (FREUD, 1905, p 104-105).

Com o desenvolvimento das pesquisas, as hipóteses saem da temática 
do corpo e passam à questões como as relações sexuais em si, ou para o 
seurgimento dos bebês. Nesta, a realização da pesquisa seria mais fácil pela 
pista presente no corpo das mulheres grávidas, mas faltaria então a causa-
lidade sobre o que gerou aquela barriga, e a problemática de entender como 
o bebê nasce.

Nesta etapa é comum que as crianças tomem o rumo mais fácil e per-
guntem diretamente a um adulto acerca do nascimento dos bebês, mas 
geralmente são desviadas de seu percurso de pesquisa por informações 
enganadoras dos adultos.

Quando a criança não foi muito intimidada, cedo ou tarde toma 
o caminho mais próximo, que é pedir respostaa seus pais ou dos 
que delas cuidam, que para ela são fonte de todo o conhecimento. 
A criança obtém uma resposta evasiva ou uma repreensão pela 
curiosidade, ou é despachada com a informação [...] : “A cegonha 
traz os bebês [...](FREUD,1908, p 395-396)

Alguns pequenos, até chegam a tentar testar essas histórias, procuram 
pelas cegonhas, reclamam porque não puderam presenciar a entrega do 
bebê, etc. Segue o exemplo de uma menina de onze anos, por meio de carta, 
publicada por Freud, em o Esclarescimento sexual das Crianças, de 1907.

“Pode fazer o favor de me escrever, dizendo como teve Christel e 
Paul? Você já deve saber, já que é casada [...] Sabe tia Mali, não 
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podemos compreender como a cegonha traz os bebês. Trudel 
achou que a cegonha traz eles numa camisa. Então gostaríamos 
de saber também se ela os pega no lago e porque nunca vemos 
os bebês no lago. Por favor, diga também como se sabe quando 
eles vêm. Escreva e me diga tudo[...].” (FREUD, 1907, p 321)

Tendo sido enganada em seus questionamentos, percebe que há algo de 
proibido naquilo que busca saber, nota que as respostas dadas a elas são 
evasivas ou condenatórias por sua curiosidade. A problemática em questão 
se dá nesta etapa da tragetória, a criança terá a possibilidade de viver um 
“conflito psíquico”, de caráter moral em relação às ordens dos adultos.

Mas nisso elas [as crianças] também tem a primeira ocasião de 
viver um ‘‘conflito psíquico’’ pois certas opiniões pelas quais sen-
tem uma predileção instintual, mas que não são ‘‘corretas’’ para os 
adultos, entram em choque com outras que são sustentadas pela 
autoridade dos ‘‘grandes’’ e não aceitáveis para elas. Logo esse 
‘‘conflito psíquico’’ pode se tornar uma ‘‘dissociação psíquica’’; a 
opinião que está ligada a ‘‘ser uma boa criança’’ mas também a 
suspensão da reflexão torna-se dominante e consciente a outra, 
para o qual o trabalho de investigação trouxe novas provas no 
meio-tempo que não devem contar, torna-se suprimida, incons-
ciente. Dessa maneira é constituído o complexo nuclear da 
neurose (FREUD, 1908, p 396-397).

Dito isto, compreendemos que a relação com o saber é constituinte no 
que se refere ao Eu dos sujeitos, independente do que se gera de seu desejo 
de saber, ao se ligar em sua relação com certa verdade construída a partir 
da própria experiência investigativa, por ter a possibilidade de apoderar um 
sujeito de um discurso de saber sobre algo.

Freud esclarece ainda a importância do evento investigativo das crian-
ças em sua futura relação com o conhecimento. “De bom grado suporemos 
que o insucesso de seus esforços intelectuais torna mais fácil a rejeição e 
o esquecimento deles. Mas essas dúvidas e cogitações se tornarão modelo 
para todo posterior trabalho de pensar sobre problemas[...]”(FREUD 1908, 
p.402).
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Caso a pesquisa seja impedida, ou sabotada, a criança corre o risco de 
ter sua possibilidade de sublimação através do saber inibida; o contrário 
acontece quando o infante lida com esta primeira experiência de pesquisa 
de forma satisfatória.

Em 1908, o pai da Psicanálise escreve uma carta aberta onde defende 
o esclarecimento da sexualidade às crianças, questiona se de fato haveria 
alguma razão para que tal assunto seja negado ao conhecimento infantil, 
o que geralmente ocorre, ao se imaginar que barrar tais conceitos às crian-
ças retardaria seu desejo pela sexualidade, o que lhe parece um engano. 
Para além inclusive dos efeitos com o saber, o ensino acerca das questões 
sexuais representaria menor repressão psíquica, trazendo a possibilidade de 
um debate de tais questões, antes de um contato direto com o sexo.

Não creio que haja uma razão sequer para recusar às crianças o 
esclarecimento que a sua ânsia de saber exige. Certamente que, 
se a intenção do educador é sufocar a criança, o mais rapida-
mente possível, a capacidade para o pensamento independente, 
em prol da tão louvada “boa conduta”, o melhor caminho para 
isso é a desorientação no âmbito sexual e a intimidação na esfera 
religiosa.[...] Se as crianças não obtém as explicações pelas quais 
se dirigem aos mais velhos, continuam a atormentar-se com o 
problema em segredo e fazem tentativas de solução em que se 
mesclam, do modo mais extraordinário, o corretamente suspei-
tado e o errado grotesco, ou sussurram uma à outra, informações 
em que [...] imprime-se à vida sexual a marca de algo horrível e 
nojento.(FREUD, 1908 p 321-322)

A questão de tal esclarecimento se dar no âmbito escolar estaria em pos-
sibilitar que a primeira etapa de pesquisa infantil se desse já no ambiente 
escolar, aperfeiçoando a relação aluno-escola, no sentido de estabelecer 
mais fortemente a imagem escolar como lugar de produção e discussão de 
conhecimentos, sejam estes de qualquer ordem. Ademais, é comum os pais 
e cuidadores se sentirem intimidados com a curiosidade infantil por este 
assunto, ocorrendo aí a “sabotagem” ao desejo de saber.

É tarefa da escola, sobretudo, não evitar a menção à sexualidade, 
incluir os fatos principais da reprodução e sua importância nas 
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aulas sobre o mundo animal e, ao mesmo tempo, enfatizar que 
o ser humano partilha com os animais superiores tudo o que é 
essencial em sua organização. Então se o ambiente familiar não 
atua de maneira intimidante sobre o pensamento, provavelmente 
sucederá com maior frequência aquilo que entreouvi certa vez 
num quarto de crianças, quando um menino falou à sua irmãzi-
nha: “Como você pode achar que a cegonha é que traz os bebês? 
Você sabe que o homem é um mamífero; você pensa que a cego-
nha traz os filhotes dos outros mamíferos?”(FREUD,1907 p.324)

A Psicanálise freudiana indica ainda, quais etapas esse conhecimento 
deve percorrer para que as discussões cheguem às crianças em contexto 
e momentos adequados à sua idade e fase de desenvolvimento; a saber: 
gradualmente, esclarecer aos alunos, as questões corpóreas, das diferenças 
anatômicas entre os corpos na primeira infância (por volta de até os cinco 
anos de idade); posteriormente as noções sobre as condições especifica-
mente humanas da sexualidade, e as significações sexuais na sociedade 
(antes dos dez anos de idade); e por fim, orientar acerca das questões morais 
ou de saúde envolvidas na sexualidade. (FREUD, 1907 p. 324-325).

Importante destacar que o conhecimento a ser divulgado na escola, deve 
se distanciar de questionamentos morais, na tentativa de liberar a fala dos 
alunos para as questões que lhes dizem respeito. Ao abordar questões que 
envolvem a saúde, observar uma proposta onde a doença não represente 
uma culpa, ou castigo pela sexualidade, mas sim numa proposta de preven-
ção, não reprovação ao ato sexual.

A escola se colocaria então como apoio, não somente para questões 
científicas; mas na contribuição do desenvolvimento de sujeitos, em âmbi-
tos de civilidade e respeito para com as diferenças; além das questões que 
envolvem violência sexual contra crianças.

Metodologia

Tendo em vista que o objetivo do presente texto é investigar o caminho 
pulsional que confere ao desejo de saber uma posição de substrato decor-
rente da pesquisa sexual infantil, e suas possíveis aplicações no âmbito 
escolar; direcionamo-nos para o modelo de metodologia de pesquisa biblio-
gráfica e de cunho qualitativo.
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Destacando que o arcabouço teórico se manifesta a partir de textos 
freudianos, estes constituem um todo, conhecido por teoria psicanalítica, 
que possui características próprias de análise e interpretação de dados, 
por tratarem de elementos eminentemente inconscientes, ou seja, que não 
suportam uma quantificação absoluta, porém não deixam de cumprir o rigor 
teórico e metodológico de qualquer pesquisa que se pretenda científica, por 
ser sustentada em teoria consistente, documentada, discutida e de ampli-
tude mundial; além de se ancorar na prática analítica, seio de toda a teoria.

A revisão literária dos textos se faz necessária, e opera no sentido de 
ordenar textos em torno de um eixo de argumentação teórica, sabendo que 
“a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimen-
tos de busca por soluções” (LIMA & MIOTO, 2007, p. 38).

A partir de tal ordenamento de ideias e argumentos, nos posiciona-
mos criticamente em relação tanto à teoria apresentada, quanto ao que na 
sociedade se pode fazer com ela, aquilo que pode ser posto em prática; em 
comparação à realidade posta.

A tentativa é que em tal conjunto de ações se promova uma tentativa de 
dar solução à problemática de pesquisa apresentada, com o uso do arca-
bouço teórico, em uma discussão comprometida com a compreensão dos 
fatores psíquicos e sociais em torno da educação destinada às crianças.

Resultados e discussão

Diante do exposto até aqui, destacaremos alguns pontos de forma a dar 
maior consistência aos resultados obtidos.

Num primeiro ponto, argumentamos que há uma relação, ainda que 
incosciente, entre a pesquisa sexual infantil, com o interesse pelo saber em 
si. Isso ocorre porque em Psicanálise, satisfações da pulsão que estão fora 
do ambiente da sexualidade em sua forma direta, podem ser classificados 
como pulsões sublimadas. Nesta forma de satisfação, o objeto escolhido 
para tal operação – no caso, o Saber – exercerá uma função social, a ser 
estimada culturalmente. Ao obter prazer análogo ao sexual, na empreitada 
da pesquisa, e sendo esta, bem sucedida, a criança estabelece uma via de 
prazer de ordem sublimatória com o próprio desejo em saber. Neste caso o 
pensar, o ato de busca por respostas, será recompensado com o prazer em 
saber, que constitui o Eu infantil, ao promover uma relação com uma verdade 
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produzida e vivenciada no ato mesmo da investigação (FREUD, 1905, p.103) 
seja qual for o bjeto a ser eleito como de interesse.

Noatamos pois, que as teorias firmadas pelas crianças para a com-
preensão da sexualidade, estão arraigadas de fábulas, que em quase nada 
condizem com a realidade da problemática do interesse infantil; o que vem a 
atrapalhar não só a descoberta dos fatos em si, mas que se liga diretamente 
ao futuro das relações do sujeito com seu impulso para as questões com o 
conhecimento.

No que concerne às barreiras à investigação infantil, está o conserva-
dorismo cultural, que tende a promover um afastamento de tais assuntos 
do alcance das crianças. Sugerindo que a abordagem de tais aspectos da 
vida humana favorecem a sexualidade precoce, ou orientação “desviante” 
da sexualidade. Ora, de acordo com o embasamento teórico centenário da 
Psicanálise, a criança não é desprovida de sexualidade, mas sim o contrário; 
as fases do desenvolvimento psicossexual infantil promovem uma melhor 
visibilidade desta sexualidade nas crianças, o caráter prazeroso chega a 
moldar as relações entre as crianças e os pais, cuidadores, etc (FREUD,1905 
p.107-108).

Obviamente, se faz necessário ressaltar que isto não implica que a criança 
tenha uma sexualidade completa, ou que possa manter relações sexuais 
desde tenra idade, mas que está em fase de amadurecimento sexual, de 
modo que não há vantagens em se proibir que tal esclarescimento ocorra; 
tal proibição, favorece, na verdade, um encobrimento da real situação da 
infância na sociedade, muitas crianças não sabem ao menos distinguir 
um abuso sexual cometido contra elas mesmas, pelo fato de não saberem 
quais zonas de seu corpo são consideradas sexuais, as quais os adultos não 
devem manusear, por exemplo.

O lugar da escola se torna fundamental, ao promover uma ponte entre 
esse início de jornada de pesquisa, e o local onde esse desejo de saber deverá 
fazer morada pelos próximos anos da vida da criança (FREUD, 1907 p 324-
325). Se é na escola que se aprende a investigar cientificamente a realidade, 
a escola não deve se resguardar do entendimento de que a sexualidade 
é também parte da realidade que interessa à criança; o que para além de 
favorecer via de conhecimento subjetivamente; pode vir a sustentar efeitos 
até maiores, como uma promoção do respeito à diversidade sexual, deba-
tes amplos e respeitosos acerca da diferença entre os corpos masculinos 
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e femininos, e até mesmo possibilitar que as crianças saibam o que é um 
abuso sexual, que possam denunciar em segurança, a um adulto.

Ao se tratar de sexualidade com crianças e adolescentes, se faz necessá-
rio observar a que nível a informação pode ou não ser exposta às crianças, 
respeitar-lhes o psiquismo, usar de metodologias adequadas à sua capaci-
dade de entendimento e interesse, tais como acontece já com as demais 
matérias do currículo escolar.

Ademais, se pode concluir que o ensino de educação sexual nas esco-
las, em várias faixas etárias pode vir a favorecer a sociedade em múltiplos 
aspectos, desde a construção de uma infância mais ligada ao ambiente 
escolar no sentido de um espaço voltado ao saber; a uma melhor passa-
gem infantil pelo período das descobertas, abrindo espaços de desejo pelo 
conhecimento; e finalmente; ao possibilitar a construção de uma sociedade 
mais livre das repressões sexuais, com mais tolerância, portanto, mais sau-
dável para os sujeitos.

Considerações finais

A Psicanálise, em seus mais de cem anos de atividade em torno das 
questões humanas, tem posições teóricas que possibilitam a discussão pro-
funda sobre o esclarecimento sexual das crianças, tão necessário quanto 
urgente. O presente texto surge a partir da demanda de abordagem teórica 
acerca do assunto, que certamente não se dá por encerrado nesta cons-
trução, mas que visa justamente contribuir para um melhor entendimento 
acerca de tal temática, tão relevante em nossa sociedade.

Atualmente, o assunto da educação sexual nas escolas divide as opiniões; 
de um lado, observamos um avanço nas pautas “progressistas”, que susten-
tam uma maior abertura às diversidades sexuais, e portanto defendem a 
educação sexual infantil, como meio construção de uma sociedade mais 
tolerante, inclusiva, e que visa ainda uma proteção da infância, no sentido de 
possibilitar o debate da violência sexual contra crianças. Em oposição, há 
ainda uma onda conservadora, que argumenta que a educação sexual deve 
ser mantida no controle familiar, por acreditar numa possível “manutenção” 
da ingenuidade e inocência das crianças para o que se refere a sua sexua-
lidade, sob o pensamento de que, o contato com o assunto da sexualidade, 
despertaria intenções sexuais precoces, ou ainda que tais conhecimentos 
pudessem interferir na orientação sexual dos infantes.
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Visto que, a maior parte das famílias ainda acredita numa espécie de 
“divina ignorância” infantil, e a tenta manter a qualquer custo; às crianças o 
tema é geralmente proibido, motivo de repreensão; aos adolescentes, é mui-
tas vezes marcado por pudores, culpabilizações, argumentações de âmbito 
moral ou preconceituoso, ou o simples silenciamento acerca de tal con-
teúdo; questionamos-nos de fato, em como se daria essa dita “proteção”.

Diante dessa dualidade de ideias acerca mesmo do que significa “prote-
ger as crianças” concluímos com a defesa de uma educação mais ampla, 
que contribua na formação dos nossos jovens da forma mais completa 
possível.

A escola, enquanto parte fundamental da sociedade atual e principal-
mente, a sociedade futura, deve de forma responsável, abordar qualquer 
assunto do interesse infantil/adolescente, assegurando o interesse cien-
tífico a ser construído nesta relação educacional. Visando a promoção de 
uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa entre os indivíduos, discu-
tindo, amplamente as bases sob as quais construímos nossas relações na 
cultura; quais valores éticos isso comporta.

Ampliando as capacidades sublimatórias das crianças através do desejo 
pelo conhecimento, fomentamos ainda um maior desenvolvimento cientí-
fco, capaz de melhorar substancialmente a sociedade.

Acreditamos que a proposta defendida é amplamente viável, com res-
ponsabilidade, e principalmente com formações acerca dos métodos de 
abordagem; a educação sexual nas escolas pode ter inúmeras contribui-
ções; inclusive, muitas que ainda não conseguimos visualizar ou prever; ou 
que se darão em caráter individual, no cerne da relação sujeito-sexualidade.

Finalizamos ao afirmar que proteger uma criança, pode estar muito mais 
no âmbito de uma promoção de autonomia, através da criação de laços de 
respeito, confiança e diálogo.

Crianças seguras, sabem que podem contar com os adultos à sua volta, 
sabem que não serão enganadas, nem impedidas de expressar sua per-
sonalidade de forma livre. Crianças precisam de segurança para aprender, 
descobrir; não para serem manipuladas.
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FORMATIVO ARTICULADOR ENTRE TRABALHO, 
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Resumo: Os caminhos da prática social, entendida como práxis propria-
mente dita, são complexos. Se de um lado, há diferentes concepções para 
orientação da atuação do sujeito, de outro, há um sentimento de desilusão 
desencadeado pelas guerras mundiais, pela faceta burocrática do socia-
lismo na Rússia e pelo surgimento de regimes totalitários. Nesse quadro, a 
escola que antes era marcada pela formação crítica na qual o conhecimento 
se destacava sobretudo pelo seu valor social, cultural e político, vem sendo 
substituída por uma hibridação que leva em conta o saber apenas em fun-
ção do seu valor profissional, de modo a formar indivíduos com saberes 
economicamente valoráveis. Nesse sentido, o presente artigo tem por obje-
tivo destacar a importância da articulação da práxis com a sociedade civil 
organizada. Nosso enfoque visa mostrar que a experiência da instituição 
escolar, através do contato com o trabalho produtivo na sociedade civil e 
mediada por uma práxis educativa e política, pode contribuir para um pro-
cesso de educação revolucionária. Nosso aporte metodológico é constituído 
pelo referencial marxista segundo o qual compreendemos que qualquer 
reformulação da educação é inconcebível sem a transformação do quadro 
social. Dessa forma, portanto, apontamos a escola como espaço de disputa 
política no qual se tornaria imprescindível a perspectiva emancipatória.
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Introdução

A investigação que se segue aborda as questões vinculadas à relação 
da educação com a vida e os problemas sociais que afetam a situa-
ção do homem na sociedade dividida em classes. A proposta percorre 

um caminho analítico, crítico, criativo e ativo com vistas ao entendimento 
da educação como estratégia de luta da classe trabalhadora. A educação 
permanece sendo uma esfera fundamental da vida. Não há educação abs-
trata e ilusória, há educação constituída de traços concretos, capaz de criar 
relações de sociabilidade e construir uma visão de mundo ordenadora e 
orientadora da ação dos indivíduos na totalidade social. De acordo com a 
visão ingênua, a educação é um dos fatores predominantes para a criação 
de uma nova sociedade. A visão crítica acrescenta e eleva o entendimento 
ingênuo apontando o elo da práxis revolucionário para transpor o modelo 
social assentado no capital e construir efetivamente a nova sociedade.

Para alcançar a superação do modelo societal capitalista se faz necessá-
rio criar as condições adequadas para o processo de transição revolucionária 
através de estratégias intencionais atuando em várias circunstâncias 
sociais de modo rigoroso, metódico e com ciência almejando desmasca-
rar o caráter naturalístico, espontaneísta produzido nas relações pautadas 
pelo capital. Não há uma natureza revolucionária intuitiva a qual fará brotar 
a nova sociedade. As ações espontâneas contribuem tão só para a manu-
tenção das condições de vida desigual devido o processo de apropriação da 
riqueza produzida por apenas uma classe social.

É preciso, pois, atuar seriamente e com conhecimento dos fenômenos 
para ultrapassar o decadente modelo de existência atual. De outro modo, 
a educação pode até consistir em instruir o coração dos homens e lapi-
dar as virtudes mais elevadas, porém, a essência mesma do educar passa 
pela constante inquietação de despertar para a transformação profunda das 
relações sociais.

Os problemas suscitados pela educação foram em muitos contextos 
tratados de modo metafísico, como categorias abstratas e completamente 
invariáveis. Tais problemas são compreendidos pela análise crítica como 
resultado de processos históricos situados no espaço e no tempo cuja fun-
cionalidade é determinada pela cisão entre as classes sociais. Os educadores 
não podem se guiar por ideais educativos puros e atemporais. A ação educa-
tiva faz parte de uma práxis revolucionária alimentada pelo desenvolvimento 
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social da humanidade nas suas relações materiais. A tarefa da educação 
passa pelo reconhecimento do antagonismo das classes e, sobretudo, é uma 
das etapas de articulação, organização e mobilização da classe trabalhadora 
para cumprir a tarefa histórica de suplantar as condições de exploração as 
quais está submetida. Não há uma força revolucionária da educação à mar-
gem do movimento revolucionário próprio da classe trabalhadora.

A questão proposta nesse texto é sobre as relações entre trabalho e 
educação e o papel da práxis educativa e política no espaço escolar e da 
sociedade civil na organização de processos formativos cujo objetivo é 
a transformação social. Para a realização de tal abordagem, partimos da 
compreensão geral de como o modelo escolar é afetado pela sociedade de 
mercado. A sociedade de mercado demanda um espaço educacional bem 
delimitado e capaz de oferecer uma divisão do social adaptada à economia 
capitalista e à sociedade liberal. Laval (2004, p. 18) destaca que as mutações 
da instituição escolar podem ser associadas a três tendências. A primeira é 
um processo de desinstitucionalização; a segunda é a desvalorização, e a 
terceira tendência é a desintegração. Essas tendências articuladas entre si 
produzem um novo modelo escolar.

Para o autor, a escola que antes era marcada pela formação cidadã na 
qual o conhecimento se destacava sobretudo pelo seu valor social, cultu-
ral e político, vem sendo substituída por uma hibridação que leva em conta 
o saber em função do seu valor profissional de modo a formar indivíduos 
com saberes economicamente valorizáveis, mistura essa que é produto 
dos mecanismos mercantis onde se valoriza o econômico em detrimento 
dos demais valores, donde se tem, assim, uma escola a serviço da clientela, 
que tem como princípio o espírito empreendedor e o financiamento privado 
(LAVAL, 2004, p. 19). O objetivo dessa escola neoliberal é elevar o nível de 
produtividade das populações, reproduzindo o modelo societal desigual. 
Nesse sentido, o que se descortina diante do quadro de reformas educa-
cionais nessa primeira metade do século XXI é cada vez mais parecido com 
uma empresa (LAVAL, 2004, p. 19).

A dupla face da escola e a articulação com a sociedade civil

A decadência da escola é acometida por diversos sintomas, dentre os 
quais a seleção social que se processa nas suas entranhas, a submissão 
dos espíritos à ordem estabelecida, a falta de eficácia frente ao desemprego 
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e à inovação. Não é possível barrar essa decadência sem atentar para as 
causas. Na atual cultura de mercado, a emancipação pelo conhecimento é 
apenas um adorno démodé. As políticas liberais e neoliberais acentuam a 
marginalização de parte significativa da população e intensifica as desigual-
dades afetando diretamente o desempenho da escola.

Tratar os sintomas isoladamente é o mesmo que reformar algo cujo ali-
cerce está apodrecido. Daí surgem os mais diversos placebos para encarar 
o fenômeno de definhamento da escola. Dentre os mais conhecidos estão 
o culto à inovação, a proposta de gerenciamento educativo, da descentra-
lização do estabelecimento e a divinização da empresa. Desse modo, as 
transformações econômicas e mutações culturais estão desembocando no 
mar conceitual da educação e da escola neoliberal. De acordo com Laval:

A representação da educação trazida pelo neoliberalismo pode 
parecer de uma simplicidade bíblica: como toda atividade, ela 
é assimilável a um mercado competitivo no qual as empresas, 
ou as quase-empresas, especializadas na produção de serviços 
educativos, submetidas a imperativos de rendimento, pretendem 
satisfazer os desejos de indivíduos livres nas de suas escolhas, 
pelo fornecimento de mercadorias ou quase-mercadorias. Essa 
concepção quer fazer com que as instituições admitam natural-
mente que devem, doravante, ser “gerenciadas” pelas demandas 
individuais e necessidades sociais de mão-de-obra, e não por 
uma lógica política de igualdade, de solidariedade ou de redistri-
buição em nível de nação na escala do território nacional. Nesse 
novo modelo, a educação é considerada como um bem de capital 
(LAVAL, 2004, p.89).

A educação e a instituição escolar teem pouco a pouco se transformado 
em uma organização flexível atendendo a lógica do modo de produção 
vigente. Para além da aparência de transmissão da cultura e reprodução 
do quadro social, os objetivos da escola não se restringiam, ou ao menos 
explicitamente, ao valor econômico de uma mercadoria como as demais,-
mas sim,possuía objetivos nobres e clássicos definidos, em muitos casos 
de modo ideal, para a realização de seu espírito de emancipação política e 
de elevação social, Porém descaminhos da instituiçãorevelaram uma outra 
face, qual seja, a face da eficácia produtiva e do treinamento profissional 
coadunando com o projeto neoliberal.
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Na sua origem e emergência a escola é tida como uma instituição 
burguesa. Sua finalidade é atender às determinações desdobradas pela 
dinâmica do modelo mercantil vigente e Seu caráter burguês aponta para 
um modelo meramente instrumental no processo de acumulação do capital, 
incapacitando a transformação, enquanto microestrutura, em uma insti-
tuição contrária à dinâmica social à qual está vinculada. Porém, é nela e a 
partir dela que são forjados espaços fundamentais de formação das classes 
revolucionárias, podendo vir a ser um relevante lugar de socialização dos 
conhecimentos historicamente acumulados.

Nesse sentido, a escola se constitui em um espaço de disputa política 
no qual se tornaria imprescindível a perspectiva emancipatória. Para tal, 
seu papel fundamental seria o de provocar a articulação das atividades de 
trabalho e educação na caminhada proletária, elevando e consolidando o 
proletariado acima da dicotomia entre atividades intelectuais e manuais 
de modo que trabalho e educação produzissem uma unidade dialética 
formativa.

De acordo com Marx (1992), a escola é uma engrenagem da sociedade 
que se dinamiza pela produção de mercadorias e, enquanto tal, como ocorre 
em todas as microestruturas erguidas a partir das relações de produção, é 
marcada por contradições advindas dessas relações, as quais não podem 
ser negadas por estarem inseridas na totalidade.

No século XX, as teses propostas sobre a finalidade da escola foram 
apresentadas por dois vieses antagônicos. De um lado, ao não compreender 
o movimento dialético, a instituição escolar fora reduzida a uma microes-
trutura cuja finalidade se detinha à pura reprodução do movimento de 
dominação do capital sobre o trabalho. Por outro, nos deparamos com o 
entendimento de que a escola possuiria autonomia a tal ponto que suas 
atividades eram realizadas em contraposição a própria formação social da 
qual é resultante, como se fosse capaz de suprimir os conflitos mais absur-
dos e destrutivos da sociedade capitalista.

É nesse cenário de contradições que o século XXI se descortina com a 
crise da escola. De acordo com Sousa Júnior (2014), por todo século XX até 
o pós-guerra, as lutas por escola tiveram frente a si uma realidade nova em 
que se encontravam sólidos os novos pilares de construção. Atualmente, o 
dado novo é a crise desses pilares. Diz o autor, “o enfrentamento da crise 
atual da escola envolve, necessariamente, a discussão da crise do trabalho 
assalariado, dos Estados nacionais, e de todo o contexto” no qual a escola 
se encontra situada (SOUSA JÚNIOR, 2014, p.258).



1697
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

É a partir da compreensão da dimensão dessa crise, que a classe tra-
balhadora precisa superar o entendimento de que as lutas sociais apenas 
devem ser pautadas por bandeiras que trazem em seu bojo a exigência 
de mais escolas, mais empregos, melhores salários etc. Ou seja, é preciso 
que se ultrapasse a posição de apenas lutar por avanços sociais no seio 
do capital. As conquistas reais advêm das lutas cujos resultados buscam a 
superação do metabolismo social do capital à medida que se compreende 
o esgotamento da proposta civilizatória desse modelo societal (MÉSZÁROS, 
2008).

É a partir da conformação em imersões utilitárias que a crise da escola 
acaba por gerar contradições bastante acentuadas. A principal delas é a 
ruptura com o modelo de desenvolvimento da promessa de integração dos 
excluídos a partir da concepção de escola liberal-democrática. Entretanto, a 
reconstrução do sentido do trabalho como atividade social integradora, deve 
perpassar a aposta na transformação social do Estado, de forma a utiliza-lo 
como instrumento político para se alcançar os interesses do trabalho em 
detrimento do capital, de modo que se possa apontar a reconstrução da 
escola tomando por princípios ideias progressistas e igualitárias.

É nesse contexto de contradições na crise da escola que sua recons-
trução exige a proposta de uma práxis revolucionária essencial para a 
superação da perspectiva burguesa e neoliberal de educação. A proposta se 
justifica levando em consideração o fato de que as mudanças processadas 
no âmbito da escola perpassam tanto a crise do modelo capitalista mun-
dializado e, sobretudo, a crise do trabalho assalariado, do Estado nacional, 
quanto a exigência da sociedade por um modelo de reconstrução flexível 
da escola, quer dizer, uma escola que deve disputar a educação social com 
outras formas e espaços onde se realizem processos de ensino-aprendizado 
que priorizem as demandas por qualificação e competências apontadas no 
horizonte da crise do próprio capital.

Em última perspectiva, nos parece que as mudanças despontam para 
uma desregulação da instituição escolar e consequentemente para a inten-
sificação dos problemas e contradições mais acentuadas do metabolismo 
do capital à medida que as leis de mercado é que passam a regular os 
processos formativos delineando as demandas por qualificação e compe-
tências. Todavia, compreendemos que as mudanças da escola encontram 
ressonância para sua reconstrução a partir das duas vias as quais Marx 
visualizou. Uma via que corresponde à educação formal, cuja a finalidade 
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seria a socialização dos conhecimentos acumulados historicamente; e a 
outra, uma complementação daquela, que se efetivaria por meio da organi-
zação das iniciativas operárias no seio dos interesses da classe trabalhadora 
vinculando-se ao seu caráter de formação pedagógico-político (SOUSA 
JÚNIOR, 2014, p. 208-212).

Dessa forma, é que nos propomos a apresentar a práxis nos processos 
formativos realizados pela instituição escolar a partir da articulação com 
a sociedade civil levando em consideração o aspecto apontado por Marx 
no qual a instituição Escolar detém a sistematização dos saberes historica-
mente acumulados e se complementa pelos dilemas pedagógicos-políticos 
vivenciados pela organização de iniciativas políticas na sociedade. Por isso, 
nossa proposta visa apontar a centralidade da práxis na sociedade civil 
como elemento fundamental para construir um contraponto ao modelo de 
escola neoliberal que se apresenta como devir inexorável.

A proposta da práxis nos processos formativos articulada com a socie-
dade civil é a via para um modelo de escola que se aproxima das aspirações 
de uma autêntica educação emancipadora. Desse modo, há a necessidade 
de delimitar conceitualmente a concepção de sociedade civil. As considera-
ções sobre esse conceito são oriundas das proposições do filósofo italiano 
Antonio Gramsci. A evolução da filosofia de Gramsci o faz se distanciar da 
tese de extinção do Estado. Para Gramsci (1999) seria um mecanicismo 
fazer coincidir o fim do domínio burguês com o fim do Estado. Para o autor, 
as instituições políticas não são simples superestruturas da economia. A 
proposta socialista de Gramsci pode ser analisada não como a extinção do 
Estado, mas como a construção do Estado do trabalho e da solidariedade 
(GRAMSCI, 1999, p.297). A proposição de um Estado do trabalho e da soli-
dariedade perpassa a superação do Estado de coerção. A superação se dá 
pela eliminação do aparato de repressão e a instituição de um Estado ético 
ou sociedade civil educadora (GRAMSCI, 1999, p. 321). Essa é uma etapa 
importante para a suplantação do Estado burguês e a implantação da socie-
dade regulada pela sociedade civil.

Para Gramsci (1999), a sociedade civil é também ela Estado, é o próprio 
Estado, e, dessa forma, o Estado seria a reabsorção da sociedade política 
na sociedade civil de modo a consubstanciar o advento de uma sociedade 
comum regulada por conselhos populares. Ou seja, a sociedade civil são 
organismos de participação política aos quais se adere voluntariamente e 
que não se caracterizam pelo uso da repressão. Nesse conceito está contida 
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a concepção de Estado amplo para Gramsci. O Estado em sentido ampliado 
comporta duas esferas principais: a sociedade política que é formada pelo 
conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o 
monopólio legal da repressão e da violência; e a sociedade civil, formada 
pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração das ideolo-
gias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos políticos, os 
sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da cultura 
(revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massa) etc..

Para Coutinho (1992), há uma diferenciação de materialidade entre 
sociedade política e sociedade civil. Enquanto a sociedade política tem seus 
portadores materiais nos aparelhos repressivos do Estado, os portadores 
materiais da sociedade civil são aparelhos privados de hegemonia, isto é, 
organismos sociais coletivos voluntários e relativamente autônomos em 
face da sociedade política. Para Coutinho (1992, p. 77), Gramsci registra o 
fato novo de que a esfera ideológica, nas sociedades capitalistas avançadas, 
mais complexas, ganhou uma autonomia material em relação ao Estado em 
sentido restrito. Para o autor,

Temos aqui mais um exemplo de aplicação da concreta por 
Gramsci, na esfera da práxis política, da ontologia materialista do 
ser social que está na base da produção teórica de Marx: para 
este, não há forma ou função social sem uma base material, não 
há objetividade histórica que não resulte da dialética entre essa 
forma social e seu portador material. Concretamente: em Marx, 
não há valor-de-troca sem valor-de-uso, não há mais-valia sem 
produto excedente, não há relações sociais de produção sem for-
ças produtivas materiais, etc.; em Gramsci, não há hegemonia, 
ou direção política e ideológica, sem o conjunto de organizações 
materiais que compõem a sociedade civil enquanto esfera do ser 
social (COUTINHO, 1992, p. 78).

O entendimento de sociedade civil como o conjunto de organizações 
sociais e materiais cujo objetivo é a hegemonia política exige uma atuação 
intencional e consciente dos sujeitos e faz alusão ao entendimento da práxis 
política capaz de suplantar as bases do capitalismo e fomentar a constru-
ção de um novo modelo societal circunscrito pela observação dos limites 
civilizatórios e pelas relações sociais igualitárias.
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Diferentes matizes da práxis nos processos de formação

A configuração atual do mundo do trabalho, marcada pela substituição 
do padrão produtivo taylorista-fordista pelas formas produtivas flexibi-
lizadas e desregulamentadas, é o receituário que se alastra pelo mundo 
empresarial como expressões de uma lógica societal na qual o capital vale, 
e a força humana de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para 
a reprodução deste mesmo capital. É o que Mészáros (2006) define como 
objetividade reificada do trabalho ou alienação do trabalho:

Nesse processo de alienação, o capital degrada o trabalho, 
sujeito real da produção social, à condição de objetividade reifi-
cada – mero ‘fator material da produção’ – e com isso derruba 
não somente na teoria, mas na prática social palpável, o verda-
deiro relacionamento entre sujeito e objeto (2006, p. 126).

Nossa proposta, todavia, é partir do entendimento de uma concepção 
de ser humano como um ser ativo e criador, seja da consciência, seja da 
matéria, do real. Essa concepção desenvolvida por Marx e Engels propõe a 
substituição do que era antes o espírito hegeliano por uma medida humana. 
A práxis material e criativa é a marca do entendimento do ser humano sobre 
a natureza e do seu auto-entendimento. Produção, criação e sociedade; cria-
ção e história; teoria e prática formam uma unidade indissolúvel (VÁSQUEZ, 
1977, p.35). Portanto, para Marx e Engels, “a práxis refere-se, em geral, a 
ação, a atividade livre, universal, criativa e autocriativa, por meio do qual o 
ser humano cria (faz, produz), e transforma o seu mundo humano e histórico 
e a si mesmo” (PETROVIC, 1983, p. 292).

Procuramos, neste trabalho, abraçar o sentido marxista da práxis por 
entendermos que toda elaboração do trabalho de Marx apontava para um 
alvo principal: repelir a filosofia idealista e especulativa que visava apenas 
interpretar o mundo. Para Marx, o que interessava era a possibilidade de sua 
transformação. Portanto, uma filosofia que pretenda romper com a contem-
plação, com a simples constatação de fatos, e com a análise aparentemente 
neutra e pura dos fenômenos aceitando-os como eles são, como pseudo-
concreticidade (KOSIK,1976, p.18), que se propõe, enfim, realizar a unidade 
entre teoria e ‘práxis’, além de uma categoria gnosiológica, uma categoria 
sociológica e ontológica, ou melhor, a prática revolucionária como resultante 
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desta unidade. A isso, equivale dizermos que a ‘práxis’ revolucionária é que 
pode criar e fixar as “condições de uma verdadeira transformação das cir-
cunstâncias e do próprio homem” (VÁSQUEZ, 1977, p. 161).

Porém, são complexos os caminhos da prática social entendida como 
práxis propriamente dita. Por um lado, nos deparamos com diferentes 
concepções e facetas que alimentam a prática de atuação na história da 
humanidade. De outro, nos deparamos com um pessimismo exacerbado 
devido um sentimento de desilusão desencadeado após os fatos que mar-
caram o século XX: as guerras mundiais, a burocratização do socialismo na 
Rússia, o surgimento de regimes totalitários.

Daí a necessidade de uma aproximação dos diferentes matizes da prá-
xis nos processos de formação e suas exigências no atual contexto social, 
econômico e político. Para Kosik (1976), a problemática da práxis na filosofia 
materialista não se sustenta em uma tipologia que distingue dois campos 
da atividade humana, nem é decorrência da relação prática do homem com 
a natureza. A práxis é posta em discussão com a tradição platônico-aristo-
télica para afirmar seu autêntico caráter da criação humana como realidade 
ontológica. A práxis é ativa, pois cria a realidade histórico-social e determina 
a existência humana como elaboração da realidade. Nesse sentido, o traba-
lho é parte da práxis e com ela se articula de modo essencial, a práxis não 
determina apenas alguns de seus aspectos ou características. Para Kosik 
(1976), a práxis se articula com o todo do homem e o determina em sua 
totalidade (p. 221-225).

Em alguns processos formativos na sociedade civil, a práxis é compreen-
dida e se efetiva a partir da ideia de que é necessária tão-só uma socialização 
dos saberes, de conhecimentos a serem sobrepostos à prática daqueles 
indivíduos em formação. Adams (2010) afirma que a educação acontece 
em múltiplos espaços e maneiras. De acordo com o autor, nas instituições 
escolares todos ensinam e todos aprendem. “Os saberes fluem de quem 
detém mais saberes e experiências para quem teve menos oportunidade 
de aprender” (ADAMS, 2010, p. 30). Nos parece que a concepção do autor 
se apresenta um tanto que simplificadora dos caminhos da práxis, uma vez 
que a reduz a uma condição epistemológica originando uma simples con-
traposição entre a atividade prática dicotomizada pela teórica.

Outro aspecto a ser considerado de modo crítico é a maneira pela qual 
os processos formativos na sociedade civil enxergam a mudança social. 
De acordo com Wellen (2012, p.407), por exemplo, “a economia solidária 
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[movimento da sociedade civil] promove uma inversão das reais possibilida-
des de luta pelo socialismo: priorizando a luta econômica e relegando a luta 
política”. Contudo, se a práxis a determinação da existência humana como 
elaboração da realidade concreta, e se ela compreende, além do momento 
laborativo de produção, também o momento existencial, quer dizer, se ela 
se manifesta tanto na atividade objetiva do trabalho humano, que trans-
forma a natureza, como na formação da subjetividade humana, na qual 
os momentos existenciais como angústia, a alegria, o medo, a esperança 
não se apresentam como experiência passiva, mas como parte da luta do 
processo de reconhecimento da realização da liberdade humana; compreen-
demos, dessa forma, que os processos formativos que não são estanques 
e nem neutros podem corroborar para a luta política na medida que a prá-
xis atente para sua dimensão própria de ontocriatividade, isto é, como ser 
do homem enquanto criador da realidade humana-social e que vislumbre a 
realidade como totalidade, pois, “o sujeito só conhece o mundo na propor-
ção em que nele intervém ativamente e só conhece a si mesmo mediante 
uma ativa transformação do mundo” (KOSIK, 1976, p. 165). Nesse sentido, 
Kosik (1976, p. 168) reforça, “o conhecimento ou a tomada de consciência 
da natureza do próprio sistema, como sistema de exploração, é condição 
necessária para que a odisseia da forma histórica da práxis chegue a termo 
na práxis revolucionária”.

Assim, apontamos as contribuições do próprio Marx (2010) no que diz 
respeito a questão da emancipação humana. Marx (2010, p. 46) afirma que 
a emancipação política não é a emancipação humana, tendo em vista que 
esta consiste na plena liberdade do indivíduo, e não apenas na liberdade 
política concedida pelo Estado burguês. Destaca, ainda, que não devemos 
ter ilusões quanto aos limites da emancipação política. E que a emancipa-
ção humana só estará plenamente realizada quando “o homem individual 
real tiver recuperado para si, no seu trabalho individual, suas “forces pro-
pres” [forças próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais 
separar de si mesmo a força social na forma da força política (MARX, 2010, 
p.54).

Nesse sentido, nos guiamos também pelo entendimento de que os pro-
cessos formativos enquanto práxis ontocriativa, se guiará pelo pressuposto 
de que a educação comporta em seu bojo, de acordo com Sousa Júnior 
(2008), um programa na qual três elementos principais se destacam: instru-
ção em instituições formais de educação, que deve se articular ao trabalho 
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como um outro elemento e, por último, a auto-educação dos trabalhadores, 
como práxis político-educativa (escola, trabalho e práxis).

Considerações finais

Retomando a questão acima sobre as relações entre trabalho e educa-
ção e o papel da práxis e da sociedade civil na organização de processos 
formativos cujo objetivo é a transformação social, afirmamos se tratar de 
um processo revolucionário levado a cabo pelos trabalhadores e traba-
lhadoras organizadas enquanto sujeitos da história. Pelo visto, a partir do 
desdobramento e análise da decadência da escola e de sua adaptação uni-
lateral aos ditames do neoliberalismo, é fundamental que o debate da práxis 
e da sociedade civil seja considerado elemento essencial de discussão nos 
debates sobre a articulação entre trabalho e ensino.

De acordo com Sousa Jr. (2010), é dado um destaque à categoria tra-
balho ao se abordar a temática da união trabalho e ensino. O autor pensa a 
temática da educação como a articulação de um programa no qual “traba-
lho, escola e práxis” se apresentam como elementos basilares da proposta. 
O trabalho, mesmo alienado no capitalismo, é um momento importante 
porque suas contradições reais se traduzem em elementos educativos 
favoráveis para constituição do proletariado como força revolucionária. Daí 
a contribuição das teses do princípio educativo do trabalho, a proposta da 
educação tecnológica e o princípio da união trabalho e ensino. A escola, 
articulada ao trabalho, entra em cena devido a sua importância na socia-
lização dos conhecimentos. A práxis política-educativa desenvolvida pelos 
trabalhadores nos seus estudos, debates, congressos, greves, ocupações 
etc. é um elemento essencial do processo de educação (SOUSA Jr., 2010, p. 
56-58).

Nesse sentido, para Sousa Jr. (2010), a práxis é um conceito decisivo para 
a reflexão sobre a educação, uma vez que nela se expressa com vigor a fina-
lidade principal das concepções de Marx e Engels. Essa finalidade é expressa 
na superação do capitalismo e na emancipação social. Para o autor, não se 
quer dizer que a práxis de forma isolada será a responsável pelo processo de 
superação das relações sociais no capitalismo e pela emancipação social. 
Ela compõe um programa articulado que carece de ações educativas inten-
cionais, sistemáticas e com clareza acerca de todas as opressões nas quais 
estão envolvidos os sujeitos.
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Além disso, acrescentamos a importância da articulação da práxis com 
a sociedade civil organizada. A experiência da instituição escolar através 
do contato com o trabalho produtivo na sociedade civil e mediada por uma 
práxis educativa e política pode contribuir para um processo de educação 
revolucionária.

Por fim, contamos com a compreensão de que uma reformulação da 
educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro 
social no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as 
suas vitais e historicamente importantes funções de mudança e que, sobre-
tudo, as soluções para essas mudanças não sejam apenas formais, mas, 
elas devem ser essenciais (MÉSZAROS, 2008, p. 25-48).

Nossa perspectiva é de que, a práxis enquanto categoria de análise 
acerca dos processos formativos, em contato metódico e orgânico com a 
sociedade civil, é caracterizada por uma forma de socialidade e começa 
a desempenhar a função correlativa à conhecimento e sumamente téc-
nica em sentido amplo do termo, como arte de dispor de homens e coisas. 
Nosso entendimento é de que a práxis ultrapasse essa condição epistemo-
lógica porque em sua essência e universalidade é ela o desvelamento do 
ser humano como ser ontocriativo, quer dizer, como ser que cria a realidade 
humana-social e que compreende a realidade em sua totalidade. Nesse sen-
tido, a práxis não é atividade prática contraposta à teoria, é a determinação 
da existência humana como elaboração da realidade concreta. Daí nossa 
compreensão dos desdobramentos da práxis no limiar de suas contradi-
ções e limites na atuação e efetivação de processos formativos ensejados 
na instituição escolar em consonância com os movimentos organizados da 
sociedade civil que lutam pela hegemonia de um Estado ampliado possa 
fazer surgir uma escola revolucionária.
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DESVALORIZAÇÃO DOCENTE NA PERSPECTIVA 
DISCENTE EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Murilo Castilho Salgueiro1 | Maria Nicole de Souza Carneiro2 

Karoline dos Santos Lino3 | Wermerson Vieira Carvalho4 

José Gleison Gomes Capistrano5

Resumo: Realizou-se em uma Escola de Tempo Integral do Município de 
Fortaleza/Ce, pesquisa sobre desvalorização docente na perspectiva dis-
cente. Compreender a desvalorização docente e as dimensões do ser 
docente na perspectiva discente. A pesquisa foi realizada com 300 alunos, 
em um período de um mês. Foram feitas perguntas objetivas e diretas, quan-
titativas e qualitativas, sobre as intenções dos alunos em ter como projeto 
de vida o ser docente, dificuldades inerentes à profissão e possíveis fato-
res desmotivadores. Observou-se que apenas 5% dos discentes referiram 
intenção de serem docentes, devido a fatores como estresse, a precarização 
institucional/docente e perigos associados. Estes resultados mostram uma 
desvalorização do ser docente, na perspectiva dos alunos. Com relação aos 
professores entrevistados, apenas 15% dos professores referiram desejar 
ter outra profissão. A pesquisa mostrou-se positiva como uma reflexão da 
postura dos alunos com relação ao seu ensino-aprendizagem.
Palavras-chave: Desvalorização docente, Perspectiva discente, Projeto de 
vida, Ensino-aprendizagem.
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Introdução

Este projeto nasceu da necessidade de questionar os elementos da rela-
ção docente/discente, pois esta visão pode desencadear situações 
problemas no processo de ensino/aprendizagem dos estudantes.

Diante das demandas do século XXI, a busca pela excelência do trabalho 
docente reflete-se nos resultados das avaliações externas, o que são enca-
rados como “indicadores de qualidade” da educação, os quais geralmente 
servem para precarizar cada vez mais a imagem docente (AFONSO, 2013).

Sobre as Escolas de Tempo integral (ETI’s), o Plano Nacional de Educação 
(PNE) de 2014 a 2024 tem como meta de oferecimento de educação em 
tempo integral em 50% das escolas públicas e atendimento de, no mínimo, 
25% dos alunos da educação básica (MORAES, 2015). Até setembro de 
2018, a Prefeitura Municipal de Fortaleza contava com 23 Escolas de Tempo 
Integral, contemplado mais de 68 mil alunos em tempo integral. Isso é 
equivalente a 30% da Rede de ensino (FORTALEZA, 2018). Esta política de 
educação também reflete-se a nível municipal.

As matrículas em tempo integral do ensino médio subiram 17,8% no 
ano de 2018, segundo os dados do Censo Escolar do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira em janeiro deste ano (INEP, 
2019). O Governo do Ceará anunciou em 07 de fevereiro deste ano a implan-
tação de 22 novas Escolas em tempo integral. Na rede pública estadual, das 
727 escolas estaduais, 252 serão de tempo integral. Deste total, 130 são 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs) e 122 são Escolas 
Estaduais de Educação Profissional (EEEPs). A rede pública estadual oferta 
a jornada prolongada para 35% das unidades escolares do Estado em 2019 
(SEDUC, 2019).

Com relação entre a teoria a práxis pedagógica, questionamentos podem 
ser tecidos quanto à proposta político-pedagógica das ETI’s e a sua práxis, 
incluindo nesta discussão os quatro pilares da educação, a pedagogia da 
presença, disciplinas da parte diversificada e a figura do Professor Diretor de 
Turma (PDT), entre outras propostas que os professores devem se apropriar 
para desenvolver o conceito das ETI’s.

Sobre a formação inicial docente, segundo Tardif (2007), os conheci-
mentos do docente não se restringem ao currículo aprendido. Segundo o 
autor, a prática docente está relacionada a diferentes saberes, sejam curri-
culares (conteúdos e métodos a partir de um programa de uma instituição), 
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disciplinares (produzidos pela ciência), e os saberes experienciais (baseada 
na prática docente). De forma bem peculiar, o currículo das ETI’s são um 
desafio à parte, pois possuem abordagens inter/transdisciplinares, baseado 
em vivências e experiências, pressupondo a aprendizagem a partir de proje-
tos temáticos (MORAES, 2015),

As Escolas de Tempo Integral, também chamadas de “escola da escolha” 
(ICE, 2019), buscam responder às demandas da educação do Século XXI.

Os ideais e práticas da educação em tempo integral relacionam-se ao 
movimento reformador da Escola Nova que se opunha ao tradicionalismo 
escolar (MORAES, 2015).

A ETI surge como proposta na busca por qualidade no contexto educa-
cional contemporâneo no Brasil na agenda da política pública brasileira com 
influências do contexto internacional, especialmente a partir da Conferência 
Mundial de Educação para Todos, em Jontien (1990) (MORAES, 2015).

Desta forma, os docentes das ETI’s possuem um diferencial intrínseco, 
pois possuem a expectativa da melhoria do processo ensino/aprendizagem 
dos alunos.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Educação Integral pode ser 
entendida como um projeto educativo integrado, em harmonia com a vida, 
a vida dos estudantes, suas necessidades, possibilidades e interesses, onde 
eles são revestidos como cidadãos de direitos em todas as suas dimen-
sões, cuidando do ser dos estudantes em toda a sua dimensão intelectual, 
física, emocional, conhecendo e valorizando sua história e seu patrimônio 
cultural, estimulando uma atitude responsável diante da natureza, apren-
dendo a respeitar direitos e realizar direitos, para formar um cidadão criativo, 
empreendedor e participante, promovendo a convivência pacífica e fraterna 
entre todos. (MEC, 2015).

A busca pela educação integral em tempo integral passa por duas variá-
veis, tempo e espaço, onde há a ampliação da jornada de permanência na 
escola e o redimensionando do conceito de tempo, ressignificando o pro-
cesso educativo (PASQUALLI, R. FONTANA, G. CARVALHO, M. J. S., 2016). 
Para Rabelo (2012), a escola possui como espaço educativo o território, e 
como características a intersetorialidade.

Outra característica existente no conceito de ETI é a extensão da carga 
horária diária do atendimento escolar. O modelo da ETI enfatiza o incremento 
de equipamentos e profissionais (formação diversificada) para atribuições 
escolares ampliadas (MORAES, 2015).
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Sobre as leis de diretrizes e bases da educação (LDB 9394/96), art. 34, cita 
a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas 
de trabalho efetivo em sala de aula, ministrado progressivamente em tempo 
integral, o que regulamenta a extensão da carga horária diária do escolar. A 
Lei nº 13.005/2014, na sua meta 6, tem como estratégia promover a oferta 
de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola passe a ser igual ou superior a 7 
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva 
da jornada de professores em uma única escola (BRASIL, 2014).

No seu livro “Caminhos da Educação Integral no Brasil”, Rabelo (2012), 
faz reflexões acerca da educação como formação integral como um projeto 
coletivo viável, reinventando a escola, ressignificando-a como “articuladora 
de ações, de educadores, agentes e instituições”. Seu livro traz, para o debate 
contemporâneo do tema, figuras que embasam a Educação Integral, auto-
res como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. O direito à educação 
e a sua “(re)humanização” continuam sendo referenciais para a qualidade 
social da educação pública.

Para Cavaliere (2007), a ampliação do tempo diário de permanência só 
possuirá um caráter qualitativo quando houver mudança na própria concep-
ção de educação escolar, na vida e na formação dos indivíduos. Cavaliere 
(2011) ainda cita “riscos” decorrentes da utilização inadequada do aumento 
do tempo sem ter a escola como centro do processo, pois sem uma pre-
paração adequada, ele pode se transformar concretizar-se em uma ação 
limitadamente assistencialista, um conjunto de atividades desconectadas 
de um projeto pedagógico.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que define 
o conjunto progressivo de aprendizagens que todos os alunos devem 
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica e 
visa à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2018) centrada em compe-
tências a serem desenvolvidas pelos alunos da educação infantil ao final do 
ensino médio.

A BNCC firma o seu compromisso com a educação integral afirmando 
que a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano 
global, na sua dimensão intelectual, cognitiva, e afetiva, de forma plural e 
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singular, com processos educativos sintonizados com as necessidades e 
interesses dos estudantes (BRASIL, 2018). Os termos “competências” e 
“habilidades” ou equivalentes como “capacidade”, “expectativa de aprendi-
zagem” ou “o que os alunos devem aprender”, ou seja, aprender a aprender, 
são ações necessárias para a aprendizagem dos alunos, para desenvolver 
competências como princípios de coletividade, reciprocidade, integralidade, 
espiritualidade e alteridade (BRASIL, 2018).

Para garantir o desenvolvimento de competências específicas para cada 
componente curricular apresenta-se um conjunto de habilidades, as quais 
estão sujeitos os objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e proces-
sos). Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades 
(práticas cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
problemas da vida cotidiana, para o exercício da cidadania (BRASIL, 2018).

Nas Escolas de Tempo Integral, as disciplina da base comum são as 
disciplinas comuns às escolas regulares como ciências, matemática, por-
tuguês, etc. As Metodologias de Êxito são disciplinas da parte diversificada, 
procedimentos teórico-metodológicos que promovem a experimentação de 
atividades dinâmicas, contextualizadas e significativas, são o fazer peda-
gógico. São elas: Projeto de Vida (fazem os alunos refletirem sobre os seus 
projetos de vida), Práticas e Vivências em Protagonismo (estimulam os 
alunos a serem protagonistas de sua própria história), Eletivas (trabalham 
temas específicos com o lúdico de forma a reforçar estrategicamente pon-
tos onde os alunos devem ser fortalecidos), Estudo Orientado (os alunos 
são estimulados a refletirem sobre o seu processo de aprendizagem) e o 
Pensamento Científico (Introdução à Metodologia e Pesquisa Científica), 
onde os alunos são estimulados a realizar pesquisas como ferramenta no 
seu processo de ensino-aprendizagem) (ICE, 2018).

A pesquisa foi estimulada durante as aulas de Pensamento Científico, 
como forma de refletir sobre o processo de ensino/aprendizagem dos alu-
nos e a atuação docente na ETI.

Além das disciplinas da parte diversificada, há ainda a figura do Professor 
Diretor de Turma (PDT). Nesta função, figura presente tanto nas Escolas de 
Tempo Integral do município como do estado, um professor é escolhido para, 
se possível, acompanhar uma turma ao longo de todo percurso escolar, para 
desenvolver empatia e vínculo com os alunos, acompanhando-os de forma 
mais próxima, motivando-os no seu processo de ensino. Posto isso, este é 
mais um desafio aos professores que lecionam nas ETI’s e que demanda 
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formações para desenvolver competências e habilidades bem específicas 
desta nova demanda.

Delors (2010) apresenta quatro pilares básicos para uma aprendiza-
gem significativa os quais são: o aprender a conhecer (descobrir, construir 
e reconstruir o conhecimento), o aprender a fazer (relacionado ao trabalho, 
o trabalhar em equipe, desenvolvendo espírito cooperativo, de humildade 
e trabalho coletivo), o aprender a conviver (viver com os outros, em inter-
dependência, administrando conflitos e o aprender a ser (desenvolver 
sensibilidade, sentido ético/estético, a imaginação e o crescimento inte-
gral da pessoa). Desta forma a educação integral tem nos quatro pilares de 
Delors a sua base principal.

Segundo a pedagogia da presença, a presença do professor é imprescin-
dível para o aprendizado dos estudantes. A ideia, possivelmente, está ligada 
ao ensino religioso (ordem dos maristas e salesianos), onde os estudan-
tes têm autonomia para participar, mas com disciplina, estando vinculada 
ao sentido de “estar, estar próximo, estar com alegria, estar presente no 
momento oportuno (MENESES, 2001).

O docente deve apropriar-se destas tecnologias e utilizá-las de forma a 
alcançar os objetivos propostos pela política, inseridos na realidade do chão 
de sala de aula, com todos os seus conflitos, eis o desafio.

Segundo a pedagogia da presença, uma boa relação entre professores 
e estudantes e a consecutiva construção desta proximidade, reflete-se na 
melhoria da qualidade do processo ensino/aprendizagem dos alunos, na 
forma de uma “presença educativa” (COSTA, 2019). Da mesma forma, se há 
uma desvalorização da profissão docente na perspectiva dos estudantes, 
este olhar desagregador desconstruirá a pedagogia da presença, afetando o 
processo ensino/aprendizagem dos alunos.

Este trabalho objetivou compreender os fatores da desvalorização 
docente e as dimensões do ser docente na perspectiva discente e justifica-
-se pela necessidade de se discutir a qualidade no ensino e a desvalorização 
docente na perspectiva discente como um fator a ser superado para a 
melhoria da qualidade do ensino/aprendizagem dos alunos.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com uma média de 300 alunos, em um período 
de um mês. Foram feitas perguntas objetivas e diretas, quantitativas e 
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qualitativas, que abordavam as intenções dos alunos em ter como projeto 
de vida o ser docente, as dificuldades inerentes à profissão e os possíveis 
fatores desmotivadores.

Resultados e discussão

Observou-se que de uma média de trezentos alunos, apenas quinze (5%) 
dos discentes referiram intenção de possuírem como projeto de vida a pos-
sibilidade de serem docentes. Algumas causas que os alunos referiram para 
este resultado foi o estresse inerente à profissão, a precarização institucio-
nal e da docência enquanto profissional da educação (pois na perspectiva 
dos alunos o professor não é valorizado/respeitado nem pelos próprios alu-
nos, nem pela instituição (baixos salários e condições precárias de ensino) 
e perigos associados à profissão. Estes resultados mostram uma desvalo-
rização do ser docente, na perspectiva dos alunos. Durante a pesquisa, os 
alunos referiram a possibilidade de serem docentes apenas na esfera de 
ensino superior, o que também foi contabilizado na pesquisa.

Uma pesquisa complementar foi realizada quando estes dados foram 
consolidados. Perguntou-se: Será que os professores desejariam ter outra 
profissão? Com relação aos professores entrevistados (em um total de vinte), 
apenas três (15%) dos professores referiram desejar ter outra profissão.

A pesquisa também mostrou-se positiva como uma reflexão da postura 
dos alunos com relação ao seu próprio ensino-aprendizagem, sua con-
duta em sala e sua parcela de responsabilidade no seu processo ensino/
aprendizagem.

Considerações finais

inegável que há uma precarização do trabalho docente com uma conse-
cutiva desvalorização docente na perspectiva dos estudantes. A pedagogia 
da presença possui sua influência positiva, contudo, este olhar precarizado 
do discente em relação ao docente pode constituir-se um problema para o 
educando, tornando a relação aluno/professor conflituosa, devendo-se bus-
car a sua superação.
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PAULO FREIRE (1921-1997) E A “EDUCAÇÃO 
LIBERTADORA”: A GRANDEZA DE UMA UTOPIA 

REVOLUCIONÁRIA
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Resumo: Esse artigo resulta de reflexões que se fizera acerca da Educação 
do Campo, por meio do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
- PRONERA no Maranhão e cujo referencial teórico-metodológico funda-
-se nas Pedagogias Progressistas, entre estas, a Pedagogia Socialista e 
a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Nesse sentido, o objetivo é dia-
logar com esse legado, particularmente correlacionando a “Pedagogia da 
Autonomia” de Freire (1996), publicada um ano antes de sua morte, com a 
visão de educação de autores do campo progressista, entre os quais Saviani 
(2000); Tonet (2007); Lessa (2008); Souza (2012); Apple e Nóvoa (1998); 
Furter e Torres (1998) e outros. Considera-se a necessidade de se manter 
viva a luta em defesa da educação pública, particularmente, considerando-se 
a conjuntura educacional brasileira, afetada por práticas neoliberais e auto-
ritarismos crescentes na política e nas relações sociais de educação, sob a 
ótica empresarial, conservadora e neofascista. Reafirma-se que por meio da 
prática educativa libertadora possa-se fomentar o desejo de transformação 
social, pela superação do projeto capitalista de sociedade. Conclui-se que a 
obra Freireana apresenta caminhos importantes para essa finalidade.
Palavras-chave: Educação, Paulo Freire, Educação Libertadora, Pedagogia da 
Autonomia.
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Introdução

Em maio de 1997 Paulo Freire participaria, em Portugal, de um grande 
Simpósio em língua portuguesa, intitulado Paulo Freire: Política e 
Pedagogia, para receber homenagens de intelectuais/pesquisadores 

de várias partes do mundo, na Universidade de Lisboa. Como resultado do 
evento seria publicado um livro, mas Paulo Freire não compareceu, chegara 
a notícia de sua morte naquele ano. Para a educação brasileira uma perda 
irreparável, porém, sobreviveu sua obra imortalizada no mundo inteiro e 
que, até nossos dias, continua incomodando a todos que tentam cercear a 
“Educação como prática de liberdade” conforme um de seus clássicos livros.

Posteriormente, em 1998, Michael Apple e António Nóvoa, organizaram 
um volume especial da Colecção Ciências da Educação, publicado sob o 
mesmo título do simpósio, pela editora reunindo artigos de especialistas em 
educação mundial e amigos de Paulo Freire, entre os quais se pode citar: 
Apple; Torres; Furter; Puiggrós; Fernandes; Saul; Pintasilgo; Nóvóa e em 
cujo Prefácio, feito por Maria de Lourdes Pintasilgo, há um manifesto sobre 
a Pedagogia Libertadora, tão cara a esse pensador brasileiro. Segundo a 
autora,

Estamos longe de uma “pedagogia” que apenas fosse um a outra 
“tecnologia educativa” ou mais um substituto científico para 
o envolvimento com a fisionomia multifacetada da realidade. 
Trata-se da pessoa, das relações entre os que socialmente são 
tidos como ensinando e aprendendo. Se método existe, ele é o 
resultado de uma vivência e a procura de um caminho de liber-
dade para cada pessoa. O que Paulo Freire propõe é de facto um 
objectivo político, no mais exacto e nobre sentido que a política 
pode ter: “Educação para a libertação” (1998, p.14).

Nesse artigo, pretende-se dialogar com esse legado acerca do 
pensamento de Freire e com algumas de suas obras, particularmente cor-
relacionando a “Pedagogia da Autonomia” (FREIRE, 2004), publicada um 
ano antes de sua morte, com a necessidade de se manter viva a luta em 
defesa da educação pública e por se considerar pertinente e atual caminhar 
com a “Pedagogia Política” (1998) de Freire, particularmente considerando-
-se a conjuntura educacional brasileira, afetada por práticas neoliberais e 
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autoritarismos crescentes na política e nas relações sociais de educação, 
sob a ótica empresarial, conservadora e neofascista, estas que estão a 
requerer uma crítica radical e uma intervenção organizada e militante de 
todos os educadores brasileiros comprometidos com uma prática educa-
tiva capaz de fomentar o desejo de transformação social, pela superação 
do projeto capitalista de sociedade. Isso porque para Freire (apud SOUZA, 
2012, p.8) “Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um 
presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a 
ser criado, construído, política, estética e eticamente, por nós, mulheres e 
homens”.

Não se pretende do ponto de vista teórico-metodológico, trazer elemen-
tos de confrontação ideológica ou mesmo metodológica acerca da obra de 
Freire, mas, sobretudo, afirmar que a obra de Paulo Freire nos instiga a ado-
tar os pressupostos de uma Pedagogia que progressista, anticapitalista, de 
movimento em direção à liberdade e de fomento à crítica transformadora, 
enquanto uma Pedagogia da Totalidade, porquanto o centro de sua reflexão 
são homens e mulheres concretos vivendo em uma determinada realidade 
(também, concreta) e síntese de muitas determinações.

Ainda, considerando-se o embate de projetos em educação no Brasil, 
adotar Paulo Freire como inspiração de uma práxis revolucionária não 
incorre contradições porque há uma coerência em Freire, tanto metódica 
quanto do horizonte de sua práxis como realização de um pensar militante.

Chama-se atenção para o fato que embora se tenda ao interesse de 
debater entre os educadores críticos, tanto na escola quanto na universidade 
brasileira, e que haja nessas instituições educadores, programas discipli-
nares, projetos de pesquisa e propostas curriculares sob a influência da 
Pedagogia Libertadora, não se pode negar que nestas mesmas instituições, 
nos dias atuais, as práticas educativas estão tomadas pelo conservado-
rismo e autoritarismo cerceador das liberdades de educadores e educandos.

A superação da realidade supracitada requer, cada vez mais, uma consis-
tência/resistência teórica de educadores fruto de uma práxis investigativa 
científica, profundamente fundamentada e autônoma, política e socialmente 
capaz de enfrentar as demandas cotidianas de sala de aula por liberdade 
de pensamento. Nesses espaços de socialização do conhecimento, con-
tra a educação como mercadoria como intitulou Mészaros (2005) ou a 
Educação Bancária em referência ao que Paulo Freire (2019) designou esse 
tipo de prática educativa, precisa ser instituída a Educação como Prática 
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de Liberdade ou a Educação Contra o Capital, conforme Tonet (2007), para 
quem a educação tem um ideal histórico a desenvolver no homem, desde os 
tempos antigos: o espírito e a política. Para tanto, está no homem a possi-
bilidade de ruptura com a realidade dominante, pois, assim como construiu 
o capitalismo e o individualismo burguês, os homens em consciência histó-
rica podem superá-lo e construir a sociedade emancipada (LESSA; TONET, 
2008),

Veja-se o que Paulo Freire (1996) afirmara no Livro Pedagogia da 
Autonomia:

Devo deixar claro que, embora seja de meu interesse central 
considerar neste texto (Pedagogia da Autonomia) saberes que 
me parecem indispensáveis à prática docente de educadores e 
educadoras críticos, progressistas, alguns deles são igualmente 
necessários a educadores conservadores. São saberes deman-
dados pela prática educativa em si mesma, qualquer que seja a 
opção política do educador ou educadora (p.21, 2004, Grifos da 
Autora).

Independentemente do caráter atribuído à educação não há como negar 
o pressuposto de que não há docência sem discência e que ensinar exige 
rigorosidade metódica e é uma especificidade humana (FREIRE, 2004). 
Nesse sentido, as reflexões freireanas tornam-se clássicas porque explica-
tivas do fazer educação como ato político, prática social humana de extrema 
importância para a liberdade e para enfrentamentos dos problemas sociais 
e políticos que atingem a sociedade brasileira na atualidade.

Isso reafirma o pensamento de Apple (1998, p.23), sobre “Conhecer Paulo 
Freire”, para quem não havia ninguém mais imponente, mais eloquente, mais 
respeitoso do que Paulo Freire.

Em todas as nações do mundo, há aqueles que reconhecem que 
a educação não é uma atividade neutral, que está intimamente 
a múltiplas relações de dominação e subordinação – e, de um 
modo essencial, a lutas para desconstruir e reconstruir essas 
relações. Em todas as nações do Mundo há aquelas pessoas que 
dedicaram as suas vidas a criar novas perspectivas das possibi-
lidades educacionais e novas práticas que as concretizem. Além 
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disso, alguns indivíduos são capazes de gerar dinâmicas tão 
poderosas, tão desafiantes, tão apelativas, que se tornam profes-
sores (e uso esta palavra com o máximo respeito) de centenas, 
mesmo milhares, de outras pessoas, não apenas nas suas pró-
prias nações mas em muitas outras (APPLE, 1998, p. 23).

Nesse sentido, reafirmar o valor da Pedagogia da Liberdade de Paulo 
Freire é um compromisso que todo educador brasileiro, do campo progres-
sista, deva ter com a Educação enquanto Ato Político e com a escola pública 
brasileira tal qual esse pensador dedicou sua vida obra a defendê-las.

“Sempre é tempo de aprender e sempre é tempo de ensinar”

Aprendeu-se ao longo de quase 20 anos de trabalho com a Educação do 
Campo, no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA)4 
a máxima vinda de uma canção que mobilizava pelas Místicas5 todos os 
coordenadores(as), docentes e educando(as) a entender a educação como 
ato político-pedagógico: “sempre é tempo de aprender e sempre é tempo 
de ensinar” No cotidiano dessas atividades testemunhou-se que “não há 
docência sem discência; que ensinar exige rigor metódico e não se trata 
de transferir conhecimento mecanicamente porque ensinar e aprender são 
especificidades humanas” (FREIRE, 2004).

Esse legado educacional do PRONERA, hoje em risco pelas políticas 
educacionais neoconservadoras e autoritárias em educação do Governo 
Bolsonaro, deixa marcas profundas para a importância do Ato de aprender 
e ensinar, como comportamentos humanos a serem cultivados ao longo 

4 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) trata-se de uma política de 
educação voltada aos assentados da reforma agrária no Brasil. Desde 1998, quando foi criado no, 
então, Ministério de Políticas Fundiárias, hoje, Ministério do Desenvolvimento Agrário, vem educan-
do milhares de homens e mulheres em todo o Brasil, numa parceria com as universidades públicas 
federais e estaduais, os institutos federais de educação e os movimentos sociais do campo.

5 A Mística é um momento artístico-cultural e de reflexão política que antecede a realização de 
qualquer atividade político-pedagógica voltada para a formação dos educadores(as) e educan-
dos(as). Por meio das diversas linguagens artísticas (Teatro, Música, Poesia, Danças Populares, 
Artes Plásticas etc.) e, especialmente, da Literatura os grupos que organizam essa atividade têm 
por responsabilidade trabalhar e incentivar a criação, a organização e a participação coletiva, por 
meio de prévias leituras, produção textual, artística. O fundamento da Mística tem correspondência 
com a luta dos povos do campo e constituem, também, uma forma de Política, Organização e pro-
dução Artística nos Movimentos Sociais do Campo.
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de toda a vida, em interação e dialogicidade permanentes entre educado-
res e educandos, mediados pelo conhecimento prévio da realidade (ponto 
de partida); pelos processos sociais que constituem a humanidade de cada 
um (processo permanente) e a superação de uma consciência ingênua para 
uma consciência crítico reflexiva (ponto de chegada), sustentada na práxis.

Nesse ambiente de educação por meio dos projetos de educação 
(Alfabetização-EJA; Ensino Fundamental-EJA; Ensino Médio-Magistério; 
Formação Pedagógica de Educadores Alfabetizadores; Pedagogia da Terra) 
realizados em parceria com a UFMA (COLUN), INCRA, MST, ASSEMA, FSADU 
e PRONERA nacional, pode-se constatar ser impossível que um Educador, 
com a importância de Paulo Freire, não se fizesse presente como referência 
teórica-metodológica e de prática social ou, ainda, como filosofia e história 
da educação, tanto nas atividades do Tempo Escola (atividades presen-
ciais em espaços de formação escolar) quanto nas atividades do Tempo 
Comunidade (atividades presenciais realizadas nos locais de moradia do 
alunado e visam articular teoria e prática).

Primordialmente o PRONERA/UFMA se dedicou à Formação de 
Educadores, partindo-se da formação daqueles educadores que já esta-
vam em sala de aula e tinham apenas o ensino fundamental incompleto até 
chegarmos à oferta do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Terra, que 
visara a formação de educadores e educadoras para as escolas do campo 
no Maranhão.

Nessa experiência, a gestão dos projetos, em sentido amplo (a elabo-
ração dos projetos em conjuntos como os movimentos sociais parceiros, 
à organização dos espaços e equipamentos necessários as atividades de 
ensino, à orientação das atividades das equipes dos Projetos; a elaboração 
das propostas curriculares e programas das disciplinas, seminários, oficinas, 
TCC e monografias; os estágios nas comunidades; a produção conteúdos e 
atividades nas escolas e nas comunidades, produção de módulos didáti-
cos interdisciplinares coletivamente) sempre buscou fazer o diálogo entre 
a realidade existente na vida do campo (fundamentados na realidade nos 
assentamentos e áreas de reforma agrária e nas comunidades tradicionais 
quilombolas) e a necessidade de educar sistematicamente para além desse 
universo, mas tendo-o como ponto de partida para a Educação do Campo, 
fomentando sempre o trabalho coletivo, a avaliação permanente, a critici-
dade, a investigação e a produção de conhecimentos.
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Esse é um legado das concepções progressistas de educação e, entre 
estas, o maior exemplo deixado ao PRONERA, foram os ensinamentos da 
Pedagogia Socialista; da Pedagogia do Movimento-MST, em especial, da 
Pedagogia de Paulo Freire para quem, insistentemente, formar é:

Muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho 
de destrezas, e por que não dizer também da quase obstinação 
com que falo de meu interesse por tudo o que diz respeito aos 
homens e às mulheres, assunto que saio e volto com o gosto de 
quem se dá pela primeira vez (FREIRE, 2004, p. 14).

Como Crítico radical da “malvadeza neoliberal, ao cinismo de sua ideo-
logia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia” (2004, p.14) 
Paulo Freire se destaca entre os grandes pensadores brasileiros, a exem-
plo de Caio Prado Junior; Celso Furtado; Florestan Fernandes; Darcy Ribeiro; 
Buarque de Holanda, Emília Viotti, Virgínia Fontes, Dermeval Saviani; Milton 
Santos; Carlos Nelson Coutinho e outros. Ele tornou-se referência histórica 
da luta social em defesa dos oprimidos e explorados, entre os movimen-
tos sociais de contestação da sociabilidade capitalista, dos trabalhadores 
em luta contra a exploração; dos educadores e educandos em defesa da 
educação pública, gratuita e com qualidade referenciada socialmente; dos 
educadores que têm a sua prática como ato político a serviço da formação 
humana e da transformação social.

É esse Paulo Freire que se reconhece, distante do que Aplle (1998) deno-
minou de “alguns freireanos”, porque para ele estava em curso uma espécie 
de “indústria” de Freire, em que aparecem livros, artigos, eventos, organiza-
ções e outros sobre o seu pensamento, que usaram Freire como estratégia 
de mobilidade social e no meio acadêmico; estratégia para ser visto como 
parte do seu círculo, na área social da educação crítica (APLLE, 1998).

Por meio da Educação Popular, formulada sob as bases teóricas e meto-
dológicas de uma Pedagogia Progressista e a partir de seu trabalho como 
educador, desde o século passado, Paulo Freire fez da Educação Popular 
uma propulsora da consciência crítica em direção à transformação social, 
tanto no campo ou nas periferias da cidade; no centro ou na periferia das 
grandes cidades; na escola ou nos movimentos sociais. Paulo Freire nos 
convida a refletir sobre a nossas práticas sociais (auto avaliação perma-
nente), evitando que estas se tornassem burocráticas, mercadológicas 
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e carreiristas e a adotar uma militância (e seus militantes) ou luta política 
revolucionária em favor dos silenciados.

Essa sua visão contestadora acerca da prática social educativa nascera 
nos anos de 1947 e foi se radicalizando à medida que conhecera o que ele 
intitulou de “Educação Social”, numa instituição burguesa, o Serviço Social 
da Indústria (SESI), onde atuou entre os anos de 1947 a 1957, passando 
pela dimensão pública do Estado, no governo de João Goulart, no contexto 
das lutas pelas Reformas de Base (1961-1964) e dos Ciclos de Cultura 
para a Alfabetização, ao exílio, até o seu encontro com o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Para Souza (2012), Freire experimentara a “Educação Social” durante dez 
anos de trabalho nos “Círculos de Pais e Professores“, o que para ela fundou 
a sua Pedagogia do Oprimido.

O que ele chamou de uma „Educação Social‟, nos Ciclos de 
„Pais e Professores‟, repetindo seu diálogo com o povo, com 
quem ensinando aprendeu, e com quem aprendendo ensinou. 
Paradoxalmente, este período de trabalho numa recém-criada 
instituição burguesa constituiu-se em um „tempo fundante„, para 
quem mais tarde escreveria a „Pedagogia do Oprimido‟ (SOUZA, 
2012, p.09)

A pujança de seu pensamento somente se consolidaria, como um enten-
dimento político de ação no mundo e com o mundo, posteriormente, no 
âmbito de sua atuação junto à Igreja Católica e ao governo de João Goulart:

Freire foi se fortalecendo e clarificando com sua militância na 
Ação Católica, no Movimento de cultura Popular do Recife, na 
Campanha Nacional de Alfabetização do Governo João Goulart 
(1961-1964); e que se aprofundou e se radicalizou, nos anos 60 e 
70, em seu exílio forçado pela ditadura civil-militar (SOUZA, 2012, 
p.12).

A experiência do Recife o levara a Educação Popular fundada numa con-
cepção de leitura que partia do mundo para a palavra mundo, pois para 
Paulo Freire toda leitura de uma palavra já trazia, em si, implicações decor-
rentes das relações sociais concretas ou de um retorno ao próprio mundo 
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como ato consciente de reflexão, o que pressupõe autonomia e exercício 
críticos. O fato histórico a demarcar esse processo de educação como pro-
blematização da realidade se consolidara em Angicos, no Rio Grande do 
Norte, quando alfabetizou aproximadamente 300 trabalhadores em 45 dias 
(SOUZA, 2012). Essa fora a dialética que deu movimento à sua Pedagogia 
como ato indutor da transformação da realidade, não só brasileira, mas em 
todo o mundo pelo sistema capitalista.

Essa luta foi que deu a Freire a legitimidade à sua práxis educa-
cional/política. O fato de, Ele próprio, se ter empenhado no árduo 
e disciplinado (e por vezes perigoso) trabalho de juntar teoria e 
prática. Ajudou realmente a construir programas que não preten-
diam simplesmente ser retóricos. Infelizmente, porém, algumas 
partes da „indústria‟ apoderaram-se de muito do seu trabalho e 
colocaram-no no refúgio seguro do mundo acadêmico [...] O que 
fizeram foi academicizar o político (APLLE, 1998, p.27).

É nesse sentido que esse ensaio identifica Freire como autor de uma 
Pedagogia Revolucionária porque comprometida com a superação da 
sociabilidade capitalista. Para além desse legado Freire nos coloca o desa-
fio de aprender e ensinar, simultaneamente, criando relações educativas que 
tenham como ponto de partida o universo vocabular do aluno, esse que é 
expressão de cada contexto em que vivem educadores e educandos.

O que dera significado a obra de Freire, foi o longo trabalho que realizou 
por meio de “suas ligações concretas às lutas vivas nas favelas, nas áreas 
rurais, entre grandes grupos de pessoas (identificáveis, não abstractos ou 
anónimos) oprimidas e exploradas, e outros” (APLLE, 1998, p. 27) e não o 
Freire sobre o qual apenas lemos e estudamos ou escrevemos, descolado 
da realidade concreta, longe do que ele chamara de Educação, local de luta 
e compromisso.

A valorização do saber do aluno como ponto de partida para a alfabetiza-
ção permite, em qualquer espaço que se dê a relação ensino-aprendizagem 
criar situações concretas da vida real por meio da problematização dessa 
realidade. A aprendizagem ocorre processualmente em nesse sentido, 
a aquisição da leitura e da escrita ocorrem como atos/atitudes diante do 
mundo e que tornarão o aluno produtor de falas (dialogicidade) e de tex-
tos nascidos de sua realidade (história de vida) e dos contextos (realidade 
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social), mas que não se limitarão a estes. O texto é entendido no sentido do 
todo e das partes constitutivas, todos providos de sentidos dados pelo aluno 
e pelo educador ao planejar as atividades de ensino. Assim, o sentido do 
texto vem da realidade e não de uma seleção mecânica de palavras e textos 
distantes da vida de cada aluno.

Na metodologia de Paulo Freire há um incentivo ao questionamento, 
à curiosidade acerca do mundo. As respostas aos problemas não estão 
previamente dadas pelo professor (que ensina) ao aluno (sem conteúdo, 
receptáculo vazio), mas cabe ao trabalho der mediação do educador funda-
mentado pela realidade concreta estimular o aluno a encontrar suas próprias 
soluções. É nesse aspecto que o Círculo de Cultura se torna um elemento 
primordial para o desenvolvimento da Alfabetização de Jovens, Adultos e 
Idosos em Freire e não se trata de uma organização mecânica dos alunos 
em círculos dentro da sala de aula, mas de uma atitude intencional do ato de 
educar a permitir o diálogo entre os alunos; destes com o professor e com 
o mundo concreto. É esse proceder do educador que estimulará o aluno a 
vivenciar o conflito cognitivo ou a questionar o que já sabe e a buscar novos 
saberes e significados.

Na Educação do Campo, por exemplo, é marcante a aquisição da Leitura 
e da Escrita como construção fundada no social, na história, na cultura e nas 
formas de organização da produção nos Assentamento de Reforma Agrária 
e entre as Comunidades Tradicionais (quilombolas, indígenas, extrativis-
tas, ribeirinhos etc) em que os conteúdos valorizam a semântica (universo 
vocabular e seus sentidos) dos alunos e professores alfabetizadores. Isso 
significa entender que a linguagem é uma forma histórica humana e o aluno 
é construtor e construto da linguagem e de seus significados, No caso dos 
adultos, estes já trazem para a sala de aula um vasto repertório sobre a vida, 
uma concepção de mundo, ainda que não seja uma visão sistemática como 
ocorre no processo de fazer Ciência (mundo pensado sistematicamente).

Ao educador cabe desafiar o aluno a superar suas dificuldades e con-
siderar tantos os erros como os acertos na aprendizagem da escrita e da 
leitura porque é pela alfabetização que, tanto os jovens, adultos e idoso 
como as crianças, vão se construindo as conexões entre fala e escrita; pala-
vra e sílaba; sílaba e fonema e, finalmente, o texto com significado. Portanto, 
a concepção de Educação Popular transformadora (crítico-superadora da 
realidade) a ser adotada pelo educador é o norte para que eles estimulem 
seus alunos a adquirirem o conhecimento formal da ciência mas, para além 
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disso, entender a educação como direito que não se cessa e que pode lhes 
assegurar direito sociais como direitos humanos.

É pela educação que, alunos e professores educados, tomam parte nas 
luta política, entendida como capacidade de se organizar (resistência à 
exploração; à discriminação; a exclusão social; ao poder autoritário das ver-
tentes conservadoras do status quo; a subtração de mais valia pelo trabalho 
explorado) e reivindicar direitos historicamente negados, especialmente, no 
âmbito da educação e do trabalho.

Considerando-se tal pressuposto é que a Pedagogia de Paulo Freire ou a 
Pedagogia Libertadora tem caráter emancipador porque não se restringe a 
aceitar a realidade passivamente, mas educar para que o educando se pro-
nuncie sobre o mundo e aja sobre ele para transformá-lo de acordo com as 
necessidades concretas (humanas) e não as necessidades impulsionadas 
pelo consumo de mercadorias.

Mas, o atual regresso da direita na Educação, e na sociedade em geral, 
é um retrocesso e algo que já gerava preocupação entre pares de Freire, 
nos anos de 1998, entre eles, Michael Aplle e Carlos Alberto Torres (EUA); 
Pierre Furter (Suíça); Adriana Puiggrós (Argentina); João Viegas Fernandes e 
António Nóvoa (Portugal); Ana Maria Saul (Brasil). Algo que Aplle denominou 
de “restauração conservadora”, formada por uma aliança entre “os neolibe-
rais, os neoconservadores, os populistas autoritários e um sector particular 
da nova classe média ascendente” (APLLE, 1998, p.29). Para ele, o neoli-
beralismo é a liderança nas “reformas educacionais” e estão preocupados 
com a relação entre escolarização e as condições materiais e ideológica da 
vida económica e se articulam com os demais grupos visando atender seus 
objetivos empresariais e conservadores.

A educação não é produto de consumo; não é mercadoria, é direito 
humano ao conhecimento produzido historicamente pela humanidade, con-
forme defende Saviani (2000) em sua Pedagogia Histórico-Crítica e Tonet 
(2007) em Educação contra o Capital. Somente uma educação como práxis 
político libertadora será capaz de subverter a visão liberal de cidadania como 
direito na forma da lei, sem que esta se aplique aos deserdados históricos do 
Brasil, reféns de um Estado patrimonialista, concentrador de poderes e inte-
resses familiares e de grupos particulares e fomentador de clientelismo e 
corrupção. Em outras palavras, conforme Paulo Freire trata-se de impregnar 
a relação educador-educando de humanidade, de sentido político, de diá-
logo sobre o mundo a partir das diversas formas de conhecer (Arte, Filosofia, 
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Ciência etc) porque segundo Paulo Freire é a palavra mundo que deve ser 
apreendida e transformada em cultura política, em ação sobre esse mundo 
real (concreto no sentido da práxis). Esse é o fomento necessário à resistên-
cia uma vez que:

Todo o projecto de neoliberalismo está ligado a um vasto pro-
cesso em que se transfere a responsabilidade das decisões dos 
grupos dominantes para o Estado, para os trabalhadores e para 
os pobres. Afinal de Contas, não foi o Governo que tomou as deci-
sões que envolvem a fuga de capitais e o fecho ou transferência 
de fábricas para as nações que têm sindicatos fracos ou mesmo 
não os têm, poucos regulamentos ambientais e governos repres-
sivos. Então foram à classe trabalhadora e as comunidades 
pobres que escolheram perder tais empregos e fábricas, per-
dendo também a esperança e estando as escolas e comunidades 
em crise, o que é um dos resultados de tais decisões. E não foi 
nenhum deles que escolheu despedir milhões de trabalhadores 
– muitos dos quais no meu próprio país tiveram um bom desem-
penho escolar o devido a fusões, monopolizações ou falências de 
empresas (APLLE, 1998, p.31).

Pode-se dizer que há em Freire o fundamento para a produção do novo 
homem e mulher porque entendidos como autores de seu saber e, portanto, 
como consciências (que são renovadas, que atingem níveis de reflexão 
profunda sobre a realidade); potências de cultura política. Segundo Torres 
(1998, p.55), havia uma obsessão de Freire que, desde cedo, na sua inves-
tigação, “estudou a organização da consciência de classe dos oprimidos, 
focando os processos sociais concretos e, simultaneamente, procurando 
uma transformação efectiva das estruturas de opressão. Ao fazê-lo, abor-
dou sempre a educação e acultura”. Para Torres o pensamento de Freire 
era eminentemente político, “na medida em que requer diversas mediações 
históricas (teóricas e estratégicas) para a sua realização a nível pedagógico, 
organizacional e político. Para Freire, política, poder e educação constituem 
uma unidade indissolúvel” (1998, p. 55).
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Considerações finais

É possível afirmar que a “Educação Libertadora” de Freire é represen-
tante da grandeza do pensamento revolucionário de muitos educadores 
brasileiros, cuja concepção de educação está firmada na luta contra a visão 
mercadológica de educação no sistema do capital. Paulo Freire, “Patrono 
da Educação Brasileira”, é autor de uma “utopia revolucionária” a Pedagogia 
Libertadora ou a Filosofia de Educação, tecida sob o ponto de vista da defesa 
dos “condenados da terra”, dos excluídos, pautada no que chamou de ética 
universal do ser humano, no sentido da necessidade de rigorosidade ética 
em contraposição a “ética menor, restrita, do mercado, que se curva obe-
diente aos interesses do lucro”. Em níveis nacional e internacional, essa 
vertente da educação, pode contribuir para que a Educação se contraponha 
aos reflexos da “nova ordem mundial”, tida para os conservadores como 
naturais e inevitáveis (FREIRE, 2004). Essa é uma possibilidade apontada 
por Freire em toda sua obra, portanto, era militante da liberdade bem antes 
da publicação, em 1996, da “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários 
à prática educativa”, livro cujas referências nos convidam às reflexões sobre 
a ética afrontada pelo sistema do capital:

A ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação 
discriminatória de raça, de gênero e de classe. É por esta ética 
inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos 
com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a 
melhor maneira de por ela lutar é vive-la em nossa prática, é tes-
temunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles 
(FREIRE, 2004, p.16).

Nesse sentido, é que se entende que a prática educativa deve ser revolu-
cionária no sentido da coerência que a formação do educador, a sua postura 
política e sua ética a serviço da liberdade, da transformação social, de asse-
gurar e valorizar a voz dos excluídos e silenciados pelo sistema burguês de 
educação como mercadoria. E, por isso, Paulo Freire afirmara que “o preparo 
científico do professor ou da professora deve coincidir com sua retidão ética” 
(2004, p.16). Ele lastimava qualquer descompasso entre esses dois termos, 
pois a formação do educador não pode formar cientificamente exercer o 
magistério, por exemplo, na escola pública, sem correção ética, competência 
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política e técnica. Não há qualquer descompasso em que na sala de aula 
os alunos percebam as diferentes concepções de educação adotadas por 
seus educadores, posições inclusive antagônicas e comprometidas com a 
conservação. O que não se pode aceitar é o silenciar do educador sobre a 
sua visão de mundo ou o autoritarismo a impor suas ideias sobre seus alu-
nos, como as únicas e verdadeiras porque científicas, porque oficiais, porque 
seguem a legislação etc.

A escola é o lugar da diferença e ao mesmo tempo da universalidade, de 
humanidade, em que devem conviver as demais visões de mundo sem que 
seja valorizada apenas a visão dominante e silenciadas outras formas de 
interpretação da realidade, por vezes, passíveis de mudança. Não se podem 
aceitar as abordagens que visam o impedimento da fala, da crítica, da par-
ticipação política de nossos alunos e professores; a falta de respeito com 
o diferente, de rigorosidade metódica, inviabilizando-se a participação polí-
tica de uma consciência-aluno que pensa criticamente a mudança de sua 
realidade.
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Resumo: A relação de propriedade dos meios de produção e a possibilidade 
que dela se desdobra de apropriação privada do trabalho alheio é a base 
para a formação das classes sociais. Desse modo, esse ensaio se propõe a 
refletir sobre o conceito de classe, assim como, analisar a condição de classe 
dos professores de Educação Física. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
bibliográfica, na qual utilizamos o materialismo histórico-dialético enquanto 
base teórica. O conceito de classe parte da dimensão ontológica do trabalho. 
No entanto, com decorrer da história da humanidade ocorre à divisão do tra-
balho, o homem apropria-se do trabalho de outro. Criam-se, pois, relações 
econômicas e sociais de intensa desigualdade e opressão. Os professores, 
então, pertencem à classe-que-vive-do-trabalho, na forma como é desem-
penhada a percepção da classe trabalhadora nos dias atuais, que vende sua 
força de trabalho, formada por assalariados que não possuem os meios de 
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produção. Uma classe social cuja morfologia é ainda mais fragmentada, 
mais heterogênea e mais complexificada do que aquela que predominou 
nos anos de ápice do taylorismo e do fordismo. Neste sentido, a organiza-
ção do trabalho pedagógico nos cursos de Educação Física se encaixa num 
movimento de reordenação a partir de um discurso do empreendedorismo, 
alinhado ao projeto de mundialização da educação. Nessa perspectiva, o 
movimento advindo do modo capitalista de produção reordena o curso de 
Educação Física e as relações de trabalho na área, impondo a fragmentação 
nas relações de trabalho, repercutindo na criação de novas barreiras para a 
organização dos trabalhadores da Educação Física como classe, em sindi-
catos ou organismos de classe.
Palavras-chave: Trabalho, Classe, Educação Física.
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Introdução

Existe uma dupla determinação do trabalho que é exposta por Marx nos 
Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844. Neste escrito, Marx apre-
senta o trabalho, por um lado, como autogênese humana, mediante 

relação recíproca com a natureza, que faz do homem não apenas um ser natu-
ral, objetivo, mas um ser natural humano, um ser para si próprio, universal, 
genérico. Desse modo, afirma-se que o trabalho distingue o homem do animal.

Por outro lado, Marx também apresenta o trabalho como elemento de 
subordinação ao capital, como trabalho estranhado, esse é determinado 
pelas contradições da propriedade privada, ou seja, no modo de produção 
burguês, onde aparece em sua forma negativa, qual seja, como momento 
constitutivo do capitalismo, no qual o homem trabalha não para se realizar, 
efetivar-se como ser livre e criativo, mas para satisfazer os interesses do 
capital e as suas necessidades imediatas de sobrevivência. (MARX, 2004).

Esse trabalho estranhado expressa as formas sociais de organização 
voltadas para a produção, concomitantemente os fatores decorrentes des-
sas relações resultam em uma divisão no interior das sociedades. Em razão 
dessa divisão social do trabalho, a sociedade se extrema entre possuidores 
e os não possuidores dos meios de produção. Surgem, então, a classe domi-
nante e a classe dominada.

Nessa perspectiva, observamos o estabelecimento de uma relação de 
conflito entre classes: o capitalista como detentor dos meios de produção 
e se apropria do produto do trabalho alheio, os trabalhadores assalariados 
despossuídos dos meios de produção, por sua vez, não controlam o pro-
cesso de trabalho e não têm domínio sobre seus produtos. Marx enxergava 
nessa relação o fundamento do conflito entre as classes na sociedade do 
capital. Portanto, em primeira instância a relação de propriedade dos meios 
de produção e a possibilidade que dela se desdobra de apropriação privada 
do trabalho alheio é a base para a formação das classes sociais.

Desse modo, esse ensaio se propõe a refletir sobre o conceito de classe, 
assim como, analisar a condição de classe dos professores de Educação 
Física.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, na qual utilizamos o 
materialismo histórico-dialético enquanto base teórica.
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Resultados e discussão

Nesse ponto faremos uma reflexão coerente sobre as questões teóri-
cas citadas, complementado a ideia sobre os trabalhadores/ras intelectuais 
com vistas a fazer avançar a análise de sua localização de classe.

O que é classe?

Há uma grande polêmica quanto à determinação de classe. Ao contrário 
do que afirmaram Marx e Engels (1998) na primeira versão de O Manifesto 
Comunista, nem toda a história das sociedades tem sido a história das 
lutas de classes, pois nas sociedades primitivas não havia ainda a divi-
são de classe, foram chamadas de comuna primitiva. Assim, a história da 
humanidade tem sido a história da luta de classe com fim das comunidades 
primitivas.

Nesse sentido, para Marx e Engels (1998), todo trabalhador está incluído 
no proletariado e todo aquele que vive da exploração do trabalho do outro é 
capitalista. Desse modo, Marx entende a classe como um processo histórico, 
uma vez que ela surge e se desenvolve em conjunto com as transformações 
da sociedade (MARX; ENGELS, 1998).

As classes sociais não podem ser compreendidas cada uma isola-
damente, mas apenas quando examinadas em sua totalidade, em suas 
mútuas relações e determinações. A noção de estratificação social acom-
panha a de classes, sendo impossível separar as duas. Assim, se entende as 
classes como uma das dimensões da estratificação ou ainda “percebendo 
classes e estratificação como componentes de uma relação infraestrutural 
e superestrutural” (VELHO; PALMEIRA & BERTELLI 1977, p. 7). Dessa forma, 
a infraestrutura é composta dos meios e as relações de produção. Trata-se 
da base econômica da sociedade, onde se dão, segundo Marx, as relações 
de trabalho; estas apontadas pela exploração da força de trabalho no inte-
rior do processo de acumulação capitalista. E a superestrutura é reflexa de 
estratégias dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação de 
seu domínio.

Para Antunes (2018), Marx e Engels consideravam a classe trabalha-
dora e proletariado como sinônimos. Na Europa de meados do século XIX, 
os trabalhadores assalariados que inspiraram a reflexão de ambos ganha-
vam expressão corpórea no proletariado industrial, o que possibilitava a 
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denominação comum e mesmo indiferenciada entre classe trabalhadora e 
proletariado.

Marx se propôs a examinar historicamente o proletariado moderno, uma 
classe social oprimida, uma vez que era obrigada, por seu estado de despoja-
mento dos meios de produção, a vender sua força de trabalho. Em oposição 
à teoria valor trabalho dos economistas liberais, Marx (1996) observa que há 
um processo de extração e apropriação de mais-valia como a base para a 
contradição entre capital e trabalho.

No materialismo histórico e dialético aplicado na elaboração de O Capital 
de Marx (1996), o processo de produção e realização da mais-valia é a forma 
moderna de exploração do trabalho e, portanto, o fundamento material da 
luta de classes na sociedade capitalista.

No Manifesto Comunista de 1848, documento de caráter programático, 
Marx e Engels defendiam a conexão direta entre a luta econômica e a luta 
política, o que fornece o sentido de um marxismo não meramente teórico, e 
sim articulado à práxis como ação transformadora. Por isso, a emancipação 
da classe trabalhadora e sua centralidade política são construídas social-
mente e resultado desse processo objetivo histórico.

Dessa forma, para que se constitua uma classe é necessária que esse 
coletivo possa atuar politicamente de forma conjunta sobre a realidade 
concreta, então a ideia de classe perpassa o interesse comum e atuação 
comunal sobre essa realidade.

Segundo Antunes (2018), durante a vigência do taylorismo/fordismo no 
século XX, os trabalhadores por certo eram divergentes, pois sempre houve 
homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, jovens trabalhadores, 
qualificados e não qualificados, nacionais e imigrantes, isto é, as diversas 
especificidades que configuraram a classe trabalhadora. É evidente ainda 
que no passado também já houvesse algo como terceirização. Mas, pode-
mos observar, nestas últimas décadas, uma enorme consolidação desse 
processo, o que modificou sua qualidade, fazendo aumentarem e intensi-
ficarem-se as maneiras. Na concepção de Antunes (2018, p. 31), a classe 
engloba amplas designações de trabalho, o autor aponta como morfologia 
do trabalho.

Um desenho contemporâneo da classe trabalhadora deve englo-
bar, portanto, a totalidade dos assalariados, homens e mulheres 
que vivem da venda de sua força de trabalho em troca de salário, 
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seja na indústria, na agricultura e nos serviços, seja nas inter-
conexões existentes entre esses setores, como na agroindústria, 
nos serviços industriais, na indústria de serviços etc. Dadas as 
profundas metamorfoses ocorridas no mundo produtivo do 
capitalismo contemporâneo, o conceito ampliado de classe tra-
balhadora, em sua nova morfologia, deve incorporar a totalidade 
dos trabalhadores e trabalhadoras, cada vez mais integrados 
pelas cadeias produtivas globais e que vendem sua força de 
trabalho como mercadoria em troca de salário, sendo pagos 
por capital-dinheiro, não importando se as atividades que reali-
zam sejam predominantemente materiais ou imateriais, mais ou 
menos regulamentadas.

Nesse sentido, Antunes (2018, p.88) evidencia em sua análise que:

(...) a classe trabalhadora hoje não se restringe somente aos 
trabalhadores manuais diretos, mas incorpora a totalidade do 
trabalho social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua 
força de trabalho como mercadoria em troca de salário. Portanto, 
ela ainda é (centralmente) composta pelo conjunto de trabalha-
dores produtivos que produzem mais-valor e que participam do 
processo de valorização do capital, por meio da interação entre 
trabalho vivo e trabalho morto, entre trabalho humano e maqui-
nário científico-tecnológico. Esse segmento constituiu um dos 
núcleos centrais do proletariado.

Em síntese, o conceito de classe parte da dimensão ontológica do tra-
balho. No entanto, com decorrer da história da humanidade ocorre à divisão 
do trabalho, o homem apropria-se do trabalho de outro. Criam-se, pois, 
relações econômicas e sociais de intensa desigualdade e opressão. Assim, 
a ideia de classe inclui os trabalhadores e trabalhadoras que vendem sua 
força de trabalho em troca de salário.

O professor como classe trabalhadora

A discussão sobre a inserção do professor em uma classe social, parte 
da ideia que essa classe não é mais a mesma de séculos atrás. Ela é hoje 
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resultado de transformações das relações sociais de produção. (AMARAL; 
BRITTES, 2012).

Importa compreender que o professor está incluído na classe trabalha-
dora hoje, de modo abrangente, pois implica entender que esse conjunto 
heterogêneo de seres sociais que vivem da venda da sua força de trabalho, 
eles são assalariados e desprovidos dos meios de produção, que caracte-
riza concretamente sua formação social como parte da classe trabalhadora 
(ANTUNES, 2018, p. 104).

Nessa perspectiva, é importante perceber que as relações de produção 
que envolve o trabalho docente sofreram transformações de acordo com o 
avanço do capitalismo, desse modo são considerados trabalhadores que 
produzem como mercadoria a atividade educativa.

Segundo Wenzel (1994) o trabalho do professor está vinculado ao modo 
de não privilegiar a produção individual e livre, formando assim a condição 
chamada de trabalhadores coletivos. Desse modo, o resultado gerado dessa 
organização é de profissionais proletarizados na educação. O trabalho não 
é determinado pelas relações de produção, pois são inesperados, somente 
pelo que rege o contrato, bem como o tempo que é determinado a priori, 
como controle, tendo uma indistinção entre o ser professor e o seu fazer, a 
tal modo que o corpo docente passa a retratar uma profissão.

Os professores, então, pertencem à classe-que-vive-do-trabalho, na 
forma como é desempenhada a percepção da classe trabalhadora nos dias 
atuais, que vende sua força de trabalho, formada por assalariados que não 
possuem os meios de produção. Uma classe social cuja morfologia “é ainda 
mais fragmentada, mais heterogênea e mais complexificada do que aquela 
que predominou nos anos de ápice do taylorismo e do fordismo” (ANTUNES, 
2005, p. 52).

Qual a situação da classe trabalhadora da Educação Física 
hoje?

Segundo Soares (1994) apud Nozaki (2004), a educação física esteve 
vinculada em toda a história da própria implementação do capitalismo dos 
séculos XVIII e XIX. Ou seja, fortemente associada à formação dos sujeitos 
ou trabalhadores que atentam as novas demandas de produção emergente.

Desse modo, no Brasil houve a adequação da educação às exigências do 
padrão de acumulação fordista e as ambições do ideário nacional desen-
volvimentista. Já os anos de 1990 demarcaram uma realidade educacional 
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marcada pelo advento do “estado mínimo” e com o imperativo da acumu-
lação flexível. Assim, nesse período de transição a educação passou por 
profundas transformações nos seus objetivos, funções e organizações, na 
tentativa de adequar-se as demandas a ela apresentada.

Para Cunha (2010), a classe trabalhadora docente em educação física se 
apresenta fragmentada já na formação em educação física, entendendo que 
tal fragmentação é fruto dos novos ordenamentos legais, como exigências 
educacionais para adequação ao novo padrão de acumulação capitalista 
com o advento da reestruturação produtiva. Em uma análise mais aprofun-
dada, os trabalhadores da educação em especial de Educação física vêm 
passando por um processo de transformação no que tange sua fragmenta-
ção em bacharelado e licenciatura.

Nesse embate Antunes (1999) acrescenta que a crise estrutural do capi-
tal traz uma transformação na base produtiva, causando alterações no 
modelo de acumulação com a substituição do taylorismo/fordismo pelo 
padrão de acumulação toyotista. Desse modo, essa mudança repercute na 
desvalorização da Educação Física no Projeto Político Pedagógico da escola 
na formação do trabalhador. Portanto, a Educação Física não atende em 
uma perspectiva imediata aos anseios para a formação de um trabalhador 
flexível e disciplinado. Em relação ao modo de produção vigente a perda da 
centralidade e a formação de um trabalhador intelectual.

Com essa situação posta, os professores de Educação Física se dividem 
em dois eixos escolares e não escolares. O estudo de Nozaki (2004) traz que 
na formação de educação física os princípios teórico-metodológicos dos 
currículos estão apoiados na fragmentação do conhecimento, na dicotomia 
da práxis e na negação do conhecimento científico. Neste sentido, a orga-
nização do trabalho pedagógico nos cursos de Educação Física se encaixa 
num movimento de reordenação a partir de um discurso do empreendedo-
rismo, alinhado ao projeto de mundialização da educação.

Visto essa concepção do trabalho empreendedor em que se enquadram 
as transformações do campo não escolar da educação física, Antunes (2018, 
p.23) fala sobre o processo de “Uberização”, o autor aponta que:

Trata-se de uma espécie de trabalho sem contrato, no qual não 
há previsibilidade de horas a cumprir nem direitos assegurados. 
Quando há demanda, basta uma chamada e os trabalhadores 
e as trabalhadoras devem estar on-line para atender o traba-
lho intermitente. As corporações se aproveitam: expande-se a 
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“uberização”, amplia-se a “pejotização”, florescendo uma nova 
modalidade de trabalho: o escravo digital. Tudo isso para disfar-
çar o assalariamento.

Além disso, essa concepção advinda da relação do processo de “uberiza-
ção” no trabalho, no cunho da educação física é marcada pela terceirização, 
a informalidade e a flexibilidade, se tornando partes inseparáveis da palavra 
da empresa corporativa.

Portanto, essa ideia ilusória faz com que os trabalhadores busquem 
maneiras mais oportunas de sobrevivência. Ilusória, pois o microempreen-
dedor ou trabalhador autônomo são apenas mão-de-obra dos grandes 
detentores do capital. Desse modo, o ramo fitness em que a classe dos pro-
fessores de Educação física está sujeita não é diferente.

Dos diversos campos de trabalho do professor de Educação Física, além 
do escolar, o trabalho no seguimento fitness é um dos que alcançou maior 
expansão no período atual. Com base nas formulações de Carcanholo (2008) 
pode-se afirmar que o resultado do trabalho do professor de educação 
física, em sua ampla maioria, pode ser denominado de uma mercadoria-
-serviço, onde também ocorre a produção de mais-valor. Portanto, podemos 
considerar os serviços produtivos no segmento fitness como pertencen-
tes às atividades capitalistas produtivas, quando prestados diretamente por 
empresas privadas ao consumidor. Os trabalhadores que vendem sua força 
de trabalho para estas empresas são também trabalhadores produtivos, 
pois conforme Marx (1987) assinala, são parte do processo de produção de 
mais-valor, extraído por meio da compra da força de trabalho.

Nesse debate, a profissionalização da educação física vem trazendo 
consigo em seus dois eixos, prejuízos, tanto no sentindo do tempo de pro-
dutividade do trabalhador, na jornada de trabalho, seguridade de direitos 
previstos na CLT, quanto no seu campo escolar. Onde enfrenta constante-
mente redução na carga horária das aulas, eliminação na sua obrigatoriedade 
com a reforma do ensino médio.

Considerações finais

Portanto, o conceito de classe não é puramente econômico, também é 
uma formação histórica e uma relação social, que parte dessa relação eco-
nômica de produção. Desse modo, na visão marxista das classes é uma 
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relação entre opressores e oprimidos. Inclusive demarcando que a opressão 
é anterior à exploração, pois só se pode explorar depois que oprime. Esses 
desdobramentos são parte das gêneses da venda da força de trabalho.

Dessa forma, amplia nossa compreensão a respeito das classes, nos 
permitindo entender que os professores estão inseridos na classe traba-
lhadora, são parte daqueles que vendem sua força de trabalho em troca de 
salário. Uma vez que a educação se apresenta como uma forma de trabalho 
concreto no interior das relações capitalistas de produção, subsumido ao 
trabalho abstrato.

Nessa perspectiva, o movimento advindo do modo capitalista de produ-
ção reordena o curso de Educação Física e as relações de trabalho na área, 
impondo a fragmentação nas relações de trabalho, repercutindo na criação 
de novas barreiras para a organização dos trabalhadores da Educação Física 
como classe, em sindicatos ou organismos de classe.
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Resumo: Este artigo tem como lócus de pesquisa o Instituto Federal de 
Ciência Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN, o qual com seus 
21 campi, construiu sua proposta pedagógica presente numa Organização 
Didática verticalizada. A proposta acadêmica do IFRN aponta para a neces-
sária articulação entre a formação acadêmica e a preparação do discente 
para o mundo do trabalho, levando em consideração o aluno enquanto ser 
histórico e social. É proposto no Projeto Político Pedagógico da instituição 
um cenário educacional contextualizado onde seja discutida a Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT), princípios e valores que norteiam o mundo 
do trabalho. A metodologia baseia-se em estudos bibliográficos, análise cur-
ricular e aplicação de questionário com os alunos da Licenciatura. Acerca do 
referencial teórico destacamos o diálogo com Silva (2005) para a discussão 
da docência na Educação Profissional à luz da teoria de currículo. O objetivo 
deste estudo foi investigar de que forma acontece o processo de articula-
ção para a formação docente em EP na Licenciatura em Geografia como 
também o nível de compreensão dos alunos da Licenciatura em Geografia 
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acerca de conceitos fundantes da EP. A pesquisa revela que não há articula-
ção entre EP, e por os discentes não apresentam domínio sobre os conceitos 
de EP.
Palavras-chave: Educação Profissional, Formação de Professores, Currículo, 
Licenciatura em Geografia.
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INTRODUÇÃO

O curso de licenciatura em Geografia no IFRN foi aprovado no ano de 
2002, no então Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande 
do Norte (CEFET-RN), através da resolução n. 05/2006- Conselho Diretor/
CEFET-RN, de 26 de abril de 2006.

A primeira oferta de disciplinas ocorreu no mesmo ano de implantação 
do curso, no segundo semestre do mesmo ano, contemplando 40 vagas, 
ocorreu amparado pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) do ano de 1999.

O acesso ao Curso Superior de Licenciatura em Geografia deveria ser feito 
por meio de processo seletivo aberto ao público (vestibular) para ingresso 
no primeiro período do curso direcionado aos estudantes portadores de cer-
tificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente na forma da lei (IFRN, 
2006).

Após a criação do curso em 2002 a licenciatura passou por vários proces-
sos de modificação na sua estrutura curricular, pelos Projetos Pedagógicos 
de Cursos (PPCs). O primeiro PPC foi instituído no ano de 2006, passa por 
reformulação no ano de 2012 e o PPC vigente é do ano de 2018.

Essas mudanças no PPC, não só no curso de Licenciatura em Geografia 
como nas demais licenciaturas foram influenciadas por diversos fatores polí-
ticos e econômicos, em contextos governamentais distintos. Considerando 
isso, foram analisados os currículos presentes no PPC vigente, a fim de aten-
der ao objetivo geral que se tratou de investigar de que forma acontece o 
processo de articulação para a formação docente em Educação Profissional 
na Licenciatura em Geografia do IFRN, como também o nível de compreen-
são dos alunos da Licenciatura em Geografia acerca de conceitos fundantes 
da EP.

Delineamos os seguintes objetivos: analisar o projeto pedagógico 
do curso, explorar o currículo contemplado e compreender de que forma 
ocorrem as discussões sobre docência na EP na proposta de curso da 
Licenciatura em Geografia.

Assim, o estudo baseou-se metodologicamente em analisar documen-
tos institucionais como o PPP e o PPC vigentes, que orientam os currículos 
da Licenciatura em Geografia no IFRN, com o propósito de investigar se o 
currículo atende às propostas solicitadas no PPP o qual sugere formação 
humana integral, omnilateral para a Educação Profissional.

Essa pesquisa se dispôs a analisar os currículos das disciplinas de 
Licenciatura em Geografia no PPC de 2018, para que esta análise pudesse 
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fundamentar e responder aos questionamentos propostos nos objetivos 
anteriormente mencionados. Para analisar o nível de compreensão dos 
alunos sobre os conceitos de EP foram feitas aplicações de questionário e, 
posteriormente, tabulação e análise dos dados obtidos.

A pesquisa evidência carência em estudos que discutam a forma-
ção docente para Educação Profissional na Licenciatura em Geografia no 
IFRN-Campus Natal Central, e apresentam desarticulação entre disciplinas 
específicas e pedagógicas nos eixos presente no currículo do atual PPC. 
Quanto ao nível de compreensão dos conceitos da EP, as respostas presente 
nos questionários evidenciam pouca aproximação dos alunos com o tema.

Referencial teórico

O PPP vigente do IFRN aprovado pela Resolução n.38/2012-CONSUP/
IFRN, de 26 de março de 2012, tem como objetivo fundante o trabalho como 
princípio educativo, sustentado pela ciência, tecnologia e cultura, orientado 
o percurso para formação omnilateral, “uma formação, portanto, que consi-
dere o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas e não apenas 
os saberes necessários para a adaptação do trabalhador aos setores pro-
dutivos” (SILVA, 2014, p. 160), promovendo um processo de aprendizagem 
que prepare o discente para lidar com a hegemonia e as contradições do 
trabalho no mundo do trabalho.

Quanto à função social do IFRN o PPP aponta que:

A função social do IFRN é ofertar educação profissional e tecno-
lógica – de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura 
político-pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho 
e tecnologia – comprometida com a formação humana integral, 
com o exercício da cidadania e com a produção e a socializa-
ção do conhecimento, visando, sobretudo, a transformação da 
realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais. Desse 
modo, o IFRN contribui para uma formação omnilateral que 
favorece, nos mais variados âmbitos, o (re) dimensionamento 
qualitativo da práxis social.

O documento orienta que as atividades curriculares promovidas no ins-
tituto sejam comprometidas com a formação humana integral, capaz de 
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articular com os conhecimentos pedagógicos e sociais. Que estes discentes 
consigam ser produtores e reprodutores de um movimento de transforma-
ção, pautado na igualdade social.

O currículo sobre total influência do meio socioeconômico, se modelando 
para atender a uma demanda específica e pré-estabelecida. No IFRN o cur-
rículo é instituído com a finalidade de formar docentes reflexivos, que sejam 
capazes de criar possibilidades para os problemas cotidianos. (IFRN, 2012).

O PPP fundamenta-se concepções que norteiam os currículos e estão 
relacionadas com a função social da instituição. São sete as concepções 
apresentadas: concepção de ser humano, de sociedade, de cultura, de ciên-
cia, de tecnologia, de trabalho e de educação.

Todas as concepções abordadas priorizam a formação omnlateral dos 
discentes, apontado que todo o percurso formativo caminha para um pro-
cesso de formação integral.

O referido PPP compreende que a sociedade é marcada por disputas 
hegemônicas, desigualdades sociais, divisão de classes sociais marcadas 
pelo poder do capital financeiro. É neste contexto que o processo emanci-
patório de educação se torna cada vez mais indefensável para que assim 
possamos reduzir as discrepâncias sociais.

A educação, portanto, pode ser situada paradoxalmente: é um 
diferencial importante distribuído de forma desigual na socie-
dade e, ao mesmo tempo, um meio pelo qual os sujeitos também 
podem ascender. É também responsável, direta e formalmente, 
pelos processos de racionalização e de burocratização, típicos de 
todos os sistemas econômicos e sociais modernos. (IFRN, 2012, 
p. 42).

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em vigor na licenciatura em 
Geografia no IFRN é do ano de 2018 e apresenta em seu texto à justificativa 
de implantação do curso, objetivos, perfil profissional, organização curricu-
lar, indicadores metodológicos, dentre outros aspectos que fundamentam o 
funcionamento do curso na instituição.

O Projeto Pedagógico do Curso (IFRN, 2018) apresenta o perfil do futuro 
professor de Geografia que deverá ser “um profissional capacitado e em 
constante sintonia com essas transformações, agora, extremamente efême-
ras, mas profundas na sua gênese, exigirá um profissional atuante e capaz 
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para atuar no mundo do trabalho.” Nesse fragmento aparece de objetiva 
que o futuro docente deve está preparado para articular os saberes técnicos 
com o mundo do trabalho, para que possa atuar como transformador nas 
desigualdades sociais.

Como vimos anteriormente, O PPC do curso direciona o processo for-
mativo docente na sistemática de formação para o mundo do trabalho, em 
consonância com o PPP institucional e as legislações. Ramos (2001), afirma 
que:

No campo da educação profissional, a noção de competência é 
abordada pelo Parecer CNE/CEB n. 16/99, sempre de forma rela-
cionada à autonomia e à mobilidade que deve ter o trabalhador 
contemporâneo diante da instabilidade do mundo do trabalho 
e das rápidas transformações que caracterizam as relações de 
produção. (RAMOS, 2001, p. 165).

Do ponto de vista teórico, os documentos institucionais do curso de 
Licenciatura em Geografia apontam os direcionamentos e a necessidade de 
articulação entre os saberes, de forma e romper com as dualidades histori-
camente construídas e que separam os saberes intelectuais e os manuais.

Quanto ao currículo percebe-se intensa desarticulação com o que está 
posto no Projeto Político Pedagógico (PPP) e no Projeto Pedagógico do 
Curso, uma vez que, todas as disciplinas que tratam de Educação Profissional 
estão dentro do eixo didático pedagógico.

O currículo da Licenciatura em Geografia não dispõe de disciplinas no 
eixo específico que apresente discussões voltadas para EP, como também 
não para a docência nessa modalidade de ensino.

Metodologia

A Metodologia do presente trabalho fundamenta-se na pesquisa 
bibliográfica, documental e aplicação de questionário. Inicialmente foram 
realizadas busca por trabalhas científicos, estudos anteriores que dessem 
embasamento teórico ao tema de estudo, e posteriormente foram feitas 
análises em documentos institucionais, tais como, PPP ‘s e PPP’c do curso 
de Licenciatura em Geografia no IFRN, campus Natal Central.
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A partir da pesquisa bibliográfica identificamos que não existe nenhum 
artigo, dissertação ou tese que trabalhasse especificamente sobre o currí-
culo e a formação docente na Licenciatura em Geografia no IFRN.

Quanto aos objetivos o trabalho se enquadra no caráter exploratório, e 
com abordagem qualitativa. A pesquisa de caráter exploratório permite que 
o pesquisador desenvolva análise critica sobre seu objeto de pesquisa, e 
através destas analises poderão ser feitas intervenções no sentido de con-
tribuir positivamente para ampliação do contexto. Nesse contento, Minayo 
(2001) afirma que:

Para que o objetivo fosse alcançado com clareza e objetividades foram 
definidas as seguintes categorias de análise: formação de professores, cur-
rículo e Educação Profissional.

Após definidas as categorias de análise do estudo, recorremos as fon-
tes bibliográficas e aos documentos institucionais, dentre os Projetos 
Pedagógicos (PPP) dos IFRN Campus Natal Central e o atual Projeto 
Pedagógico do Curso das Licenciaturas em Geografia (PPC).

No Projeto Pedagógico (PPP) objetivou-se analisar as proposições pre-
sentes no documento sobre as relações que deverias ser estabelecidas entre 
as áreas especificas e a Educação Profissional.

Nos Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) das Licenciaturas em 
Geografia a análise foi mais direcionada ao currículo e ementa das discipli-
nas, buscando observar de que forma os diversos eixos se relacionavam e 
a oferta de disciplina que contemple as discussões voltadas para Educação 
Profissional, assim como direcionamentos para a docência nesta modali-
dade de ensino.

Após o aprofundamento teórico foram feitas as aplicações dos questio-
nários com os alunos da Licenciatura em Geografia no IFRN. O questionário 
foi aplicado a 31 alunos, sendo 22 do terceiro período e 9 do sétimo período.

O questionário foi entregue aos alunos e os mesmos o responderam 
sem que fosse feita nenhuma intervenção no momento da aplicação. 
Instrumento de pesquisa é composto por dez questões. As três primeiras 
questões questionavam: a idade do aluno, o período em curso e a situação 
profissional do aluno, para que assim pudéssemos traçar um perfil dos alu-
nos da Licenciatura em Geografia.

Da quarta a sexta questão indagamos sobre o nível de compreensão dos 
alunos com os seguintes termos: Educação Profissional, politecnia, omni-
lateralidade, trabalho e educação e currículo. Como sugestão de resposta 
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foram dada as opções, Não Compreende (NC), Compreende Pouco (CP), 
Compreende Suficiente (CS), Compreende Muito (CM) e Compreende 
Profundamente (CPF).

A sétima questão abordava a concepção de currículo, para isso foram 
elencadas três concepção de currículo, Currículo na perspectiva da forma-
ção integral, Currículo na perspectiva da reprodução do capital, Currículo 
na perspectiva da transmissão de conhecimento e os alunos poderiam 
apontar qual grau de importância dava a cada concepção, Nenhuma impor-
tância, Pouca importância, Média importância, Alta importância, Muito alta 
importância.

A oitava e nona interrogação feita no questionário analisa se os alunos 
percebem relação entre o programa das disciplinas e a EP e em quais disci-
plinas eles percebem essa articulação.

Por fim foi deixado um espaço aberto para que os alunos expusessem 
seus comentários adicionais sobre a licenciatura no IFRN e/ou sobre este 
questionário.

Resultados e discussões

Em relação aos documentos institucionais concentraremos as dis-
cussões nos PPC do curso de Licenciatura em Geografia no IFRN e nas e 
ementas curriculares. Em todo o documento foram observados nas dire-
trizes orientadoras de forma direta ou indireta indicativos de que ocorre 
articulação entre as discussões entre Educação Profissional e as disciplinas 
do curso de Licenciatura em Geografia.

O PPC da Licenciatura em Geografia do IFRN sinaliza para integração 
entre a educação básica e a educação profissional, tendo como núcleo 
básico a ciência, o trabalho e a cultura. (IFRN, 2018). Assim identificamos 
que existe a preocupação em formar docentes na perspectiva integral do 
conhecimento.

Partindo para análise das respostas dos questionários, foi percebido que 
os participantes da pesquisa têm entre 21 e 39 anos de idade, a maior parte 
destes (22 alunos) cursando o terceiro período. Dos 31 alunos participantes 
28 encontram-se na situação profissional de estudantes, dois atuam como 
professor de outras disciplinas e um aluno em outras funções.

Quando indagados sobre a compreensão de Educação Profissional, 22 
dos 31 apontam compreender pouco sobre a EP.



1752
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Fonte: elaboração do autor

A formação docente para a Educação Profissional é de extrema impor-
tância para a política de expansão dessa modalidade de ensino, assim como 
para assegurar o processo formativo dos docentes de maneira qualificada e 
com responsabilidade social.

Ao serem perguntados sobre o nível de compreensão sobre politecnia, 
18 alunos dizem não compreender, 10 compreendem pouco e os demais 
compreendem satisfatoriamente ou muito.

Fonte: elaboração do autor

Para Saviani (2003), a politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos 
científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
produtivo moderno, conceito de extrema importância no processo formativo 
do professor em Geografia, sendo esta uma ciência que lida com dinâmica e 
transformações sócias espaciais.

No tocante a concepção de omnilateralidade, 26 alunos afirma não com-
preender o conceito de omnilateralidade, três compreendem pouco e dois 
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compreende satisfatoriamente. Todos os discentes do sétimo período afir-
mam não compreender o conceito destacado.

Fonte: elaboração do autor

A compreensão de omnilateralidade faz parte do processo de emanci-
pação do sujeito, enquanto ser social, uma vez que serão futuros docentes 
e participarão do processo formativo de outros sujeitos. Nesse sentido A 
omnilateralidade é entendida como a busca pela autonomia do sujeito em 
todos os setores da vida, tornando-o emancipado e capaz de produzir sua 
própria subsistência. (IFRN, 2018).

No tocante á concepção de currículo a maioria dos alunos compreendem 
satisfatoriamente o conceito de currículo. Quanto ao grau de importância 
às concepções de currículo na perspectiva da formação integral a maioria 
afirma dar muito alta importância, currículo na perspectiva da reprodução 
do capital, média importância e por fim, currículo na perspectiva de trans-
missão do conhecimento, muito alta importância.

Fonte: elaboração do autor
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Identificamos que grande parte dos alunos atribuem de média importân-
cia á muito alta importância às três concepções de currículo apresentadas 
no questionário.

Partindo para análise dos conteúdos previstos nas ementas os alunos 
apontam contradição nas respostas para a presença de conteúdos voltados 
para EP.

Fonte: elaboração do autor

O currículo construído na perspectiva de formação humana integral 
necessita promover discussões sobre Educação Profissional, sobre tudo 
tratando-se do curso de Licenciatura numa instituição de EP.

Ao sem questionados sobre qual (is) disciplina (s) foram cursadas que 
contemplou os conhecimentos/conteúdos voltados para a educação profis-
sional, politecnia e omnilateralidade, as respostas indicaram para a disciplina 
de fundamentos da educação I e II.

Fonte: elaboração do autor
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Observa-se que a maioria dos alunos aponta que as discussões voltadas 
para educação profissional politecnia e omnilateralidade ocorrem nas disci-
plinas do eixo didático- pedagógico.

Considerações finais

Os Institutos Federais se institucionalizam no Brasil com o objetivo de 
lutar pela defesa de uma educação de qualidade e do papel político-social 
da educação profissional e tecnológica na vida do cidadão.

Nesse sentindo os projetos de cursos e seus currículos são elaborados 
na perspectiva de fortalecer a educação brasileira, emancipar os sujeitos 
e promover a integração e a verticalização em todos os níveis de ensino 
(da educação básica à educação profissional e à educação superior), oti-
mizando a infraestrutura física e valorizando os recursos humanos. (IFRN, 
2013).

A Licenciatura em Geografia é implantada no IFRN na vigência do PPP de 
1999 com a justificativa de aumentar o nível de escolaridade da população e 
suprir a carência de professores qualificados para atuar na Educação Básica 
brasileira.

O PPC da Licenciatura passa por diversas modificações nos últimos 
anos para atender as demandas sociais e ao que estava sendo previsto no 
PPP da instituição.

A pesquisa foi elabora com o objetivo de analisar o currículo de forma-
ção de professores destinado à Educação Profissional no Curso Superior de 
Licenciatura em Geografia no IFRN e suas concepções sobre termos pró-
prios a EP.

Ao analisar os documentos oficiais (PPP e PPC) e os currículos, nota-se 
carência de disciplinas e de conteúdos acerca da formação docente para a 
Educação Profissional, assim como discussões que fundamentem o aluno e 
futuro docente sobre a Educação Profissional.

Em nenhuma das disciplinas do atual PPC se identificou um referen-
cial teórico específico para orientar a concepção de currículo, Educação 
Profissional e Docência para Educação Profissional.

De forma mais agravante percebemos nesta análise que nenhuma disci-
plina do eixo específico contempla as discussões voltadas para a Educação 
Profissional, em total contradição para o que está descrito nos Projetos 
Políticos Pedagógicos e no Plano de curso da instituição.



1756
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

As respostas dos alunos caminham nesse sentido contraditório quando 
os futuros professores apontam para a pouca discussão sobre Educação 
Profissional no eixo especifico do curso, tendo alguns alunos que respon-
dem não ter visto os conceitos voltados a EP em nenhuma das disciplinas 
cursadas até o momento.

A partir da analise feita das respostas dadas aos demais questiona-
mentos, foi percebido que os alunos do terceiro e do sétimo período da 
Licenciatura em Geografia não tem apropriação dos conceitos fundantes da 
Educação Profissional.

Essas reflexões apontam para a real necessidade da criação de dis-
ciplinas que aprofunde as discussões sobre a Educação Profissional na 
Licenciatura em Geografia, sobretudo na formação docente para atuação 
em ambiente de Educação Profissional e Tecnológica.

Por fim, destacamos que não existem estudos que discutam a Licenciatura 
em Geografia no IFRN, sendo ela a mais antiga dos Institutos Federais no 
Nordeste brasileiro, como também, enfatizamos a necessidade de aprofun-
damento nas discussões referente a docência na Educação Profissional.



1757
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Referências

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Curso superior de licenciatura em Geografia: plano de curso. Autorizado pela 
Portaria nº 142/2002-DG/CEFET-RN, de 14/06/02 Natal-RN, 2002. Curso em fase 
de reconhecimento.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Curso superior de licenciatura em Geografia: plano de curso Reformulação 
Curricular. Aprovado pela Resolução nº 05/2006- Conselho Diretor/CEFET-RN, de 
26/04/06. Natal-RN.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE. 
Redimensionamento do Projeto Político-Pedagógico do CEFET-RN: Ponto de 
Partida. Grupo de trabalho instituído pela portaria nº 228/2003 – GD/CEFET-RN. 
Natal-RN, 2003.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE (IFRN). Curso superior de licenciatura em Geografia: plano de curso. 
Autorizado pela Resolução Nº 11/2012-CONSUP/IFRN, de 01/03/2012, Natal-RN, 
2018. ´-09

SAVIANI, D. O choque teórico da politecnia. In: Educação, Trabalho e Saúde. Rio 
de Janeiro: EPSJV/FIOCRUZ, v. 1, p. 131-152, 2003.

SILVA, Tomaz Tadeu da. Apresentação. In: GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e 
história. Petropólis: Vozes, 2014, p.7-13



1758
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

O PERFIL DOS ALUNOS DO PROEJA: SENTIDOS E 
SIGNIFICADOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL1

Natannael Castro Vilhena2 | Carolina Coimbra de Carvalho3  

Andréia Carolina Severo Lima4

Resumo: Este estudo objetivou estabelecer uma apreciação crítica a partir 
do perfil socioeconômico e educacional dos alunos ingressos no Instituto 
Federal de Educação do Maranhão - IFMA - Campus São Luís-Maracanã, 
de dois cursos técnicos do Programa Nacional de Educação Profissional 
Integrada à Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), considerando os sentidos e significados do processo de esco-
larização desses educandos, identificando suas aspirações e dificuldades 
frente à dinâmica da formação profissional. A pesquisa baseou-se em uma 
abordagem quanti-qualitativa, incluindo um estudo bibliográfico e análise 
documental. O instrumento para a coleta de dados foi o questionário, e sua 
aplicação envolveu os/as alunos/as dos cursos técnicos de Agropecuária e 
Cozinha. A interpretação e análise dos dados oportunizou conhecer o públi-
co-alvo desta política pública, compreendendo suas opiniões, expectativas e 
motivações acerca da sua escolarização e profissionalização. Os resultados 
indicam com veemência um perfil de alunos/as que buscam na escolariza-
ção a possibilidade de retomar os estudos e ressignificar sua autoestima, 

1 O estudo é resultado do Projeto de Pesquisa realizado no Instituto Federal de Educação do Ma-
ranhão – IFMA, tendo o autor como bolsista financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, selecionado por meio de Edital PIBIC 
Superior, PRPGI nº 04, de 12 de janeiro de 2018.

2 Licenciando em Ciências Agrárias no IFMA - Campus Maracanã. 
 E-mail: natannael.castro@acad.ifma.edu.br
3 Mestre em Educação (UFMA), Professora EBTT na área de Educação no IFMA - Campus Presidente 

Dutra. 
 E-mail: carolina.carvalho@ifma.edu.br
4 Mestre em Educação (UFMA), Professora EBTT na área de Educação no IFMA - Campus São Luís/

Maracanã. 
 E-mail: andreia.lima@ifma.edu.br
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associando este processo à colocação no mercado de trabalho para que 
tenham melhoria da qualidade de vida e possam proporcionar dignidade à 
sua família e a si mesmos
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, PROEJA, Formação 
Profissional, Ensino médio integrado.



1760
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

O estudo intitulado “O PERFIL DOS ALUNOS DO PROEJA: sentidos e 
significados da formação profissional” teve como intencionalidade 
estabelecer uma apreciação crítica a partir do perfil socioeconômico 

e educacional dos alunos ingressos no IFMA Campus São Luís-Maracanã, 
de dois cursos técnicos do Programa Nacional de Educação Profissional 
Integrada à Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), o Curso Técnico em Cozinha e o Curso Técnico em Agropecuária, 
considerando os sentidos e significados do processo de escolarização dos 
educandos, identificando suas aspirações e dificuldades frente à dinâmica 
da formação profissional.

Pretendeu-se com esta pesquisa, analisar os aspectos socioeconômicos 
e educacionais vinculados à formação dos alunos, de modo que os resul-
tados apresentados e discutidos possam servir como mapeamento dos 
principais desafios para o êxito do PROEJA na Instituição.

A dimensão social do Programa de Integração da Educação Profissional 
à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA 
– visa oferecer oportunidades educacionais a jovens e adultos em nível de 
ensino médio, habilitando-os em uma profissão técnica de nível médio. Suas 
bases legais estão firmadas no Decreto n° 5154 de 23 de julho de 2004, que 
regulamentou a Educação Profissional a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB (1996), e pelo Decreto n° 5840/2006, oficializando 
assim o referido Programa, incitando a superação da histórica dicotomia 
entre formação profissional e educação geral.

Muito embora a Educação de Jovens e Adultos seja uma demanda social 
notoriamente crescente, pode-se afirmar que ainda predominam iniciati-
vas marcadas pela descontinuidade, contradições e descaso dos órgãos 
públicos responsáveis com essa modalidade de ensino, que se destina aos 
sujeitos que não tiveram oportunidades de escolarização na idade própria. 
Dessa maneira, esse viés de políticas públicas deve pautar o desenvolvi-
mento de ações baseadas em princípios epistemológicos que resultem em 
um corpo teórico bem estabelecido e que respeite as dimensões sociais, 
econômicas, culturais, cognitivas e afetivas do jovem e do adulto em situa-
ção de aprendizagem escolar (CABELLO, 1998)

No que se refere ao PROEJA, sua implementação projeta um horizonte 
que visa avançar para além de um Programa, uma vez que seu objetivo é 
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mais ambicioso e aponta para a perspectiva da construção de uma política 
pública do Estado brasileiro nessa esfera educacional.

Diante pois, da dinâmica que trata da relação entre educação profissio-
nal, ensino médio e educação de jovens e adultos, surgiu a inquietação para 
a realização desta pesquisa, cujo desdobramento foi identificar o perfil do 
público desses cursos, as dinâmicas estabelecidas nesse conflito de políti-
cas públicas e os impactos dessa formação nas histórias de vida e projetos 
de futuro para estes educandos.

Para fins metodológicos, a pesquisa inseriu-se em uma abordagem 
quanti-qualitativa, incluindo um estudo bibliográfico e análise documental. 
A coleta de dados deu-se por meio de pesquisa de campo, com aplicação 
de questionário envolvendo 92 alunos/as do PROEJA do IFMA - Campus 
São Luís/Maracanã, em seguida, os dados foram interpretados e analisa-
dos, possibilitando conhecer o público-alvo desta política pública, por meio 
de suas opiniões, expectativas e motivações acerca da sua escolarização e 
profissionalização. Os resultados indicam com veemência um perfil de alu-
nos/as que buscam na escolarização a possibilidade de retomar os estudos 
e ressignificar sua autoestima, associando este processo à colocação no 
mercado de trabalho para que tenham melhoria da qualidade de vida e pos-
sam proporcionar dignidade à sua família e a si mesmos.

Metodologia

O caminho metodológico para o desvelamento dos dados e da apropria-
ção do objeto estudado, baseou-se em uma pesquisa quanti-qualitativa que, 
de acordo com Creswell e Clark (2007), apresenta uma tipologia voltada para 
as ciências sociais. Conforme os autores mencionados, a combinação de 
duas abordagens pode possibilitar dois olhares diferentes, propiciando uma 
visualização ampla do problema investigado.

Na construção do percurso metodológico, a primeira etapa da pesquisa 
consistiu em estudo bibliográfico acerca da Educação de Jovens e Adultos 
no Brasil, a Educação Profissional e regulamentações sobre as políticas de 
integração da Educação Básica com a educação profissional na modalidade 
EJA.

Paralelo ao estudo bibliográfico foi realizada pesquisa do tipo documental 
no sentido de conhecer e analisar o plano de desenvolvimento institucional 
(PDI), os planos de curso, bem como as legislações referentes ao PROEJA. 
Isso se justifica na afirmação de Almeida (2008, p. quando diz que os 
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documentos constituem elementos reveladores das estruturas e práticas 
específicas de dadas instituições. Através deles são colhidas informações 
e dados significativos numa visão complementar entre dados quantitativos 
e qualitativos.

Em seguida foi realizada a coleta de dados baseada na aplicação de um 
questionário, que foi construído por uma série ordenada de 15 (quinze) per-
guntas, sendo 12 (objetivas) para seleção de uma opção de reposta, e 03 
(três) subjetivas, onde os participantes tiveram a liberdade para discorrer 
sobre o que lhes foi perguntado.

Esse processo de coleta de dados, em virtude da sua dimensão quan-
titativa foi realizada com a utilização do Google Forms, ora por meio do 
preenchimento do formulário no Laboratório de Informática, ora com auxílio 
de aparelho celular do tipo Smartphone. Atualmente, a realização de pesqui-
sas através de formulários eletrônicos tem se constituído como uma opção 
amplamente utilizada, devido a facilidade no que diz respeito à distribuição 
da pesquisa aos participantes e também, posteriormente, à organização e 
análise dos dados coletados. Existem várias vantagens associadas à utiliza-
ção do formulário eletrônico quando comparado ao formulário convencional 
(com utilização de papel), entre elas, a facilidade na busca de dados, a utiliza-
ção de armazenamento físico diminuto e distribuição fácil e rápida (ZANINI, 
2007).

Assim, a pesquisa envolveu 92 sujeitos com vistas a traçar o perfil sócio 
econômico e educacional dos/as alunos/as que participam do PROEJA, 
com amostra representativa de dois cursos: Técnico em Agropecuária e 
Técnico em Cozinha. Para fins de validação dos dados, a amostra idealizada 
representou 50% do total de matrículas em ambos os cursos, representando 
assim o potencial da pesquisa.

Após a coleta dos dados por meio do questionário, realizou-se a tabula-
ção e análise quanti-qualitativa dos mesmos. Para facilitar a leitura, esses 
resultados foram devidamente organizados e são aqui apresentados a partir 
gráficos e tabelas.

Desenvolvimento

Ao longo da história observa-se que a educação sempre esteve rela-
cionada com o trabalho útil, contudo, com o avanço do setor industrial a 
partir dos anos 1930, o Brasil passou a exigir mão de obra qualificada para 
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atuarem nas grandes indústrias, dando início à escolarização de jovens e 
adultos para serem preparados para suprir a necessidade desse setor.

A intenção emergencial era compensar o alto índice de analfabetismo, 
o que centralizou discussões a respeito da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), tomando maior proporção na década de 1960 com relação às meto-
dologias utilizadas para o ensino deste público.

Na trama de um processo histórico, apesar da Constituição de 1988 
garantir “o direito à educação a todos”, a prioridade orçamentária envolveu 
apenas o ensino fundamental (crianças e adolescentes), marginalizando 
assim, os outros níveis e modalidades de ensino que atendem faixas etárias 
diferentes. Após quase uma década, com a aprovação da LDB nº 9394/96, 
avanços significativos foram redesenhando a escolarização de jovens e adul-
tos. Já nos anos 2000, os ideais da LDB são projetados no Plano Nacional 
de Educação – PNE, que após ser instituído pela Lei n° 10.172, trouxe como 
objetivos a elevação global do nível de escolaridade da população, a melho-
ria da qualidade de ensino em todos os níveis e a redução das desigualdades 
sociais e regionais.

Diante desse breve contexto histórico, visando reparar a baixa expec-
tativa da inclusão profissional de jovens e adultos, foi criado pelo Governo 
Federal por meio do Decreto de nº 5.478/2005, o Programa de Integração 
da Educação Técnica de Nível Médio na modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos (PROEJA). No ano seguinte, o referido dispositivo legal foi substi-
tuído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que instituiu, em âmbito 
federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 
Diante da substituição, o Programa manteve seus princípios, mas ampliou 
a sua abrangência, atendendo também a formação inicial e continuada 
de trabalhadores do Ensino Fundamental, além de cursos e programas de 
Educação Profissional Técnica de nível Médio.

Não obstante, um dos grandes desafios do PROEJA é integrar três cam-
pos da educação que historicamente não estão muito próximos: o ensino 
médio, a formação profissional técnica de nível médio e a educação de jovens 
e adultos. Igualmente desafiante é conseguir fazer com que as ofertas resul-
tantes do Programa contribuam de fato para a melhoria das condições de 
participação social, política, cultural e no mundo do trabalho desses coleti-
vos, em vez de produzir mais uma ação de contenção social.
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Deste modo, um dos princípios definidos com vistas a consolidar os 
fundamentos do PROEJA é o trabalho como princípio educativo. Assim, 
entende-se que

A vinculação da escola média com a perspectiva do trabalho não 
se pauta pela relação com a ocupação profissional diretamente, 
mas pelo entendimento de que homens e mulheres produzem 
sua condição humana pelo trabalho, ação transformadora no 
mundo, de si, para si e para outrem (BRASIL, 2007, p. 42).

Ao pensarmos em “Educação pelo trabalho” ou em “Trabalho como 
princípio educativo”, a primeira questão com a qual nos deparamos está rela-
cionada à condição e percepção do que é trabalho. Nas sociedades primitivas 
o trabalho tinha como característica principal ser solidário e coletivo, sendo a 
produção apropriada por todos. Com o advento da economia de mercado, o 
trabalho deixou de ser o espaço social de construção do sentimento de tribo, 
de comunidade, passando a ser tão somente uma mercadoria que, a partir do 
momento em que é comprada por quem detém o capital, aliena o trabalhador 
da complexidade do processo de trabalho e também dos seus resultados. 
Dessa forma, embora o trabalho seja responsável pela construção da nossa 
própria humanização, não se constitui, necessariamente, no nosso tempo 
em um valor humano positivo, podendo ser emancipador, mas também ser 
um instrumento que submete e até mesmo escraviza o indivíduo.

Ainda sobre a categoria trabalho, Marx advoga que ela “é a condição 
indispensável da existência do homem, uma necessidade eterna, o media-
dor da circulação material entre o homem e a natureza” (Marx,1987). E 
sendo uma “necessidade eterna”, uma condição de sobrevivência, estará 
sempre presente nas comunidades humanas, entendidas aqui nas suas 
várias formas. Logo, o trabalho é o caminho de construção da identidade 
humana.

Nesse sentido, o desenvolvimento histórico do modelo educacional brasi-
leiro, desenrolou-se na tensão que as classes em luta lhe foram imprimindo. 
Pois, historicamente, assim como as elites almejavam colocar a educação a 
serviço de seus interesses, do mesmo modo, as classes populares buscam 
na escola a satisfação de seus interesses. Eis a expressão da contradição 
que a luta de classes impõe à exigência educacional.

De acordo com TONET (2016, p. 38)
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A nosso ver, é perda de tempo querer pensar uma educa-
ção emancipadora (conteúdos, métodos, técnicas, currículos, 
programas, formas de avaliação, etc.) como um conjunto siste-
matizado que possa se transformar em uma política educacional. 
Certamente, podem-se estabelecer políticas educacionais mais 
ou menos progressistas e, por isso, a luta nessa esfera não deve 
ser menosprezada. Porém, o conjunto da educação só poderá 
adquirir um caráter predominantemente emancipador na medida 
em que a matriz da sociabilidade emancipada – o trabalho asso-
ciado – fizer pender a balança para o lado da efetiva superação 
da sociabilidade do capital.

A partir da contribuição do autor é possível compreender que a educação 
é determinada pelas bases materiais da sociedade, que no modo de produ-
ção capitalista são impostas decisivamente pela instância ideológica. E, se 
essas bases permanecem, é inofensiva qualquer pretensão de revolução via 
educação, qualquer que seja seu princípio educativo.

Para Mészáros (2008), o caminho de aproximar a educação do seu 
real sentido é a superação do capital, sob pena de mudanças superficiais 
sem efeitos relevantes. Em sua obra “A educação para além do capital”, o 
pensador desenvolve de forma objetiva como a educação pode ser um ins-
trumento transformador (em que o ser humano é o centro de suas atenções) 
e não meramente tecnicista e justificador da atual realidade.

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de 
estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de 
reprodução, como para a auto mudança consciente dos indivíduos chama-
dos a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente 
diferente. (MÉSZÁROS, 2008).

Direcionando esses pressupostos à ênfase do nosso objeto, que trata da 
articulação da formação profissional aliada à EJA, recorremos à compreen-
são de Ciavatta (2005) que enfatiza que essa integração entre formação 
geral e formação profissional deve se tornar um quesito inseparável dentro 
do contexto da educação profissional, sobretudo no que concerne à EJA, 
em que a maioria dos sujeitos estão inseridos em formas diversas de tra-
balho. A referida autora também destaca que, nesse contexto de educação 
profissional, em que o princípio educativo é o trabalho, tal proposta de inte-
gração permite ultrapassar a dicotomia existente entre trabalho manual e 
trabalho intelectual: um não faz parte do outro, o que deverá modificar tal 
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situação, fazendo com que a dimensão intelectual seja incorporada ao tra-
balho produtivo, e dessa maneira forme-se um trabalhador capaz de atuar 
como dirigente e como cidadão. Assim,

[...] a educação geral se torna inseparável da educação profissio-
nal em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: 
seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos 
como a formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico e 
superior. (CIAVATTA, 2005, p. 84).

Diante disso, o documento base do PROEJA (2007, p. 41) orienta que:

É necessário, também, estabelecer a relação entre educação pro-
fissional, ensino médio e EJA, trançando os fios que entrelaçam 
a perspectiva de pensar, de forma integrada, um projeto educa-
tivo, para além de segmentações e superposições que tão pouco 
revelam das possibilidades de ver mais complexamente a rea-
lidade e, por esse ponto de vista, pensar também a intervenção 
pedagógica.

Com isso vemos que não adianta planejar sem antes haver uma relação 
bem estruturada entre a formação científica de base geral com a tecnoló-
gica voltada para a profissionalização e sem um projeto educativo pautado 
nessa harmonização dos saberes, pois só partir dessa configuração, cada 
área de conhecimento irá se articular.

Portanto, entender e avaliar os impactos do PROEJA pelo viés dos dis-
cursos dos discentes, em uma instituição da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica é também, compreender e reconhecer sua impor-
tância histórica na reorientação das políticas relacionadas tanto à EJA, 
quanto à Educação Profissional e à Educação Básica no país e isso se faz 
primordial para alcançarmos melhoria da qualidade da oferta.

Resultados e discussão

Considerando a proposta inicial deste estudo, que consistiu em analisar os 
aspectos socioeconômicos e educacionais vinculados à formação dos alu-
nos ingressos no IFMA Campus São Luís-Maracanã, de dois cursos técnicos 
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do Programa Nacional de Educação Profissional Integrada à Educação 
Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), sendo 
eles: o Curso Técnico em Cozinha e o Curso Técnico em Agropecuária, des-
velamos aqui os achados da pesquisa.

Inicialmente, para compreensão da dimensão da amostra analisada des-
tacamos que o IFMA – Campus São Luís/Maracanã possui atualmente 82 
(oitenta e dois) alunos matriculados no curso Técnico em Agropecuária e 
89 (oitenta e nove) no curso Técnico em Cozinha, ambos na modalidade 
PROEJA, destes, a pesquisa abrangeu um universo de 92 alunos, correspon-
dendo a 53,8% do total de alunos matriculados, representando uma amostra 
significativa para composição do perfil de alunos/as desses cursos.

A amostra contou com 51,1% de alunos pertencentes ao Curso Técnico 
em Cozinha e 48,9% do Curso Técnico em Agropecuária. Chama-nos aten-
ção o número de mulheres matriculadas e participantes da pesquisa no 
Curso de Cozinha que é bem superior comparado ao outro curso analisado.

Quadro 01 - Perfil etário dos alunos do PROEJA - IFMA Campus São Luís/Maracanã

Faixa etária Percentual Quantidade de alunos

18 a 20 anos 19,56 % 18

21 a 30 anos 43,48 % 40

31 a 40 anos 16,31 % 15

41 a 49 anos 13,04 % 12

Acima de 50 anos 7,61 % 07

Total 100 % 92

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Por meio do Quadro 1 pôde-se constatar que apesar do maior índice 
(43,48%) dos estudantes que frequentam os cursos PROEJA no IFMA 
Campus São Luís/Maracanã terem entre 21 e 30 anos, o perfil de alunos é 
bastante heterogêneo com relação à idade, como demonstra os percentuais 
nas demais faixas. Esses dados corroboram o que diz o Documento Base 
do PROEJA sobre os sujeitos a serem atendidos: “Formam grupos heterogê-
neos quanto à faixa etária” (BRASIL, 2007, p. 47).

Ainda analisando o Quadro 01, as mulheres constituíram maioria entre os 
participantes da pesquisa, sendo 64 mulheres e 28 homens. Esta proporção 
foi diferente entre os cursos analisado. No curso Técnico em Agropecuária, 
48,88% dos participantes pertenciam ao sexo feminino e 89,36% no curso 
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de Cozinha, evidenciando uma maior proporção de mulheres no segundo 
curso.

A situação de trabalho também foi investigada na pesquisa demons-
trando que 71% dos entrevistados não trabalham, apenas estudam e 29% 
conciliam estudo e trabalho. A oferta dos cursos se dá no diurno, eviden-
ciando a oportunização de estudos aliada à qualificação profissional para 
pessoas jovens e adultas que se encontram desempregadas. Dentre aque-
les que trabalham, com relação ao vínculo, obteve-se os seguintes dados:

Figura 1 - Vínculo de Trabalho dos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Sobre o vínculo empregatício, evidenciou-se que a maioria dos alunos se 
declararam na categoria autônomo, nos levando a inferir acerca da sua atua-
ção na perspectiva informal ou esporádica na prestação de algum serviço.

Com relação a renda familiar mensal, mais de 90% dos alunos5 possuem 
uma renda familiar de até 1 (um) salário mínimo. Esses dados também reve-
lam que a grande maioria dos alunos são oriundos de famílias carentes e, 
ao retornarem aos bancos escolares, buscam a melhoria de vida para toda 
sua família.

Os dados da trajetória escolar apontaram que quase a totalidade dos alu-
nos participantes da pesquisa são oriundos da escola pública, o que reflete 
as condições socioeconômicas dos mesmos.

Sobre o ano de conclusão do ensino fundamental os dados evidenciaram 
que os participantes o concluíram principalmente entre os anos de 2011 e 

5 Destaca-se que nessa questão 10 (dez) alunos da amostra pesquisada deixaram de responder 
por motivos que não pudemos qualificar. Contudo, diante do perfil demonstrado, podemos inferir 
que as respostas silenciadas possivelmente aumentariam o percentual entre os que detêm renda 
familiar igual a 1 (um) salário mínimo.
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2018, representando 41,30% seguido do período entre 2001 e 2010 com o 
percentual de 28,26%. Diante disso, este dado revela que as trajetórias esco-
lares interrompidas são recentes e também se relacionam ao perfil etário 
mais jovem entre os estudantes.

Com relação à reprovação, por meio da análise foi possível perceber que 
essa é uma característica marcante dos alunos que buscam, posteriormente 
a EJA como forma de “recuperar o tempo perdido”. Assim identificou-se que 
50% dos alunos total da amostra já ficaram reprovados e dentre eles, 47,8% 
ficaram reprovados ao menos uma vez.

Em seguida, os alunos foram perguntados sobre os motivos pelos quais 
os fizeram ingressar no ensino integrado à educação profissional, conside-
rando esse processo de retomada de estudos. As respostas variaram entre:

Figura 2 - Quais foram os motivos que o fizeram ingressar no ensino integrado  
à educação profissional?

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os dados indicam que 46,2% dos participantes da pesquisa buscaram o 
ensino médio integrado à educação profissional para obter maiores chances 
no mercado de trabalho, seguido de 19,8% que buscam qualificar-se para 
melhor desempenho na área em que já atuam e esse mesmo percentual 
indica que os alunos desejam ampliar as perspectivas formativas, isto é, 
adquirir novos conhecimentos.

É muito comum entre alunos do PROEJA, associarem o processo forma-
tivo à obtenção de um emprego ou renda. Eles veem na escolarização uma 
grande oportunidade para estabelecer essa “passagem” para o mercado de 
trabalho.

Sobre a escolha dos cursos, foi perguntado aos alunos qual a melhor 
opção que define sua escolha pelo curso.
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Figura 3 - Qual a melhor opção define sua escolha pelo curso?

Fonte: Dados da pesquisa

Foi possível perceber que 67% dos estudantes buscam o IFMA pela qua-
lidade da instituição, deste modo, esperam dela um espaço que atenda às 
suas necessidades como pessoas e não apenas como alunos, e acreditam 
que o fato de estudarem no IFMA representa uma marca importante para 
que possam realmente sair qualificados e ingressarem no mercado, por isso 
apostam nela de forma quase que unânime.

Sobre a continuação dos estudos, 92,2% dos alunos revelaram que pre-
tendem dar seguimento aos estudos, desvelando a relevância do processo 
educacional na formação e no desenvolvimento humano. Esse dado tam-
bém demonstra que os alunos estão motivados, que desejam continuar 
aprendendo, sentindo-se mais valorizados por si mesmos e pelos outros 
devido sua qualificação, evidenciando a elevação da sua autoestima.

Ainda sobre a continuidade de estudos, os alunos foram perguntados 
sobre qual curso pretendem cursar no ensino superior, sendo obtidas as 
seguintes respostas:

Figura 04 - Curso que pretende cursar no Ensino Superior

Fonte: Dados da pesquisa (2019).
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É possível perceber que suas escolhas estão diretamente relacionadas 
a área do curso técnico que frequentam, demonstrando afinidade com a 
mesma. Na figura 04, vê-se um percentual de 39% de escolhas de cursos na 
mesma área da Agropecuária (Zootecnia, Agronomia, Veterinária, Ciências 
Agrárias, Agroindústria) e 26% em área aproximada ao curso de Cozinha 
(Gastronomia, Tecnologia de Alimentos, Nutrição). Assim, a verticalização 
do ensino deve ser um ponto de reflexão permanente pela instituição para 
receber estes alunos, de modo a garantir seu percurso formativo no ensino 
superior.

Também buscou-se captar, como os alunos descrevem a relação com 
os professores da instituição, visto que, esse aspecto é fundamental para 
compreensão do fenômeno da formação. Assim, os dados desvelaram que 
98% da amostra descrevem a relação como: ótima ou boa, acompanhada do 
destaque à formação do corpo docente da instituição e a paciência, como 
fatores facilitadores da aprendizagem.

Para compreensão da objetividade da política do PROEJA declarada 
nos seus dispositivos legais, questionou-se aos alunos sobre como eles, 
enquanto sujeitos em foco dessa política, compreendem o ensino médio 
integrado à educação profissional na modalidade EJA. Nesse aspecto, as 
respostas, em sua totalidade, destacaram com veemência sobre “a opor-
tunidade de voltar a estudar para quem precisou interromper e agora pode 
recuperar o tempo perdido”.

A última categoria de dados buscou trazer à tona a trajetória de vida 
desses sujeitos, refletindo a intencionalidade inicialmente proposta pela pes-
quisa. Assim, os dados revelaram um perfil socioeconômico generalizado 
na amostra, com destaque para o trabalho no campo, falta de oportunida-
des, insegurança alimentar, migração do campo para a cidade, ausência de 
emprego formal etc.

Diante, pois, de todos os dados coletados, observações realizadas e 
estudos efetivados sobre o PROEJA, afirma-se que conhecer o público-alvo 
desta política pública foi fundamental para o êxito deste estudo, não apenas 
quantitativamente, mas também qualitativamente, através de uma aproxi-
mação com a realidade vivenciada pelo aluno, investigando suas opiniões, 
expectativas e motivações, pois ninguém melhor do que o próprio aluno para 
apontar quais caminhos devem ser trilhados e quais estratégias podem ser 
desenvolvidas para que se obtenha sucesso no intuito de uma formação 
humana integral e condizente com os novos arranjos da nossa sociedade, 
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trazendo no bojo das propostas a dimensão do trabalho como princípio 
educativo.

Considerações finais

Considerando a literatura e analisando a pesquisa, considera-se que 
a garantia de acesso, participação e aprendizagem de todos os Jovens e 
Adultos nas instituições de ensino tem contribuído para a construção de 
uma nova cultura de valorização das diferenças. Desse modo, sendo a edu-
cação de jovens e adultos, destinada a todos aqueles que por algum motivo 
não tiveram a oportunidade de estudar, ou mesmo concluir seus estudos 
na idade considerada própria, essa modalidade de ensino precisa ser uma 
educação transformadora e libertadora, trazendo a esse público uma nova 
oportunidade de vida, autoestima e ressignificação da identidade desses 
sujeitos que até então sentiam-se marginalizados e excluídos da sociedade.

Pesquisadores, militantes, educadores, movimentos sociais dentre 
outros, têm lutado para consolidar uma educação de jovens e adultos como 
política pública efetiva, contínua, não fragmentada e em um país profun-
damente desigual como o Brasil é importante refletir sobre uma possível 
transformação social e compreender as dificuldades de implantação de polí-
ticas permanentes, que respeitem dimensões sociais, econômicas, culturais, 
cognitivas e afetivas para o jovem e o adulto em situação de aprendizagem 
escolar. Pois, na maioria das vezes, estes indivíduos retornam para a escola 
sabendo que a escolaridade em suas vidas faz muita falta, acreditando que 
não conseguem postos de trabalho por falta de escolarização, desobrigando 
o sistema capitalista da responsabilidade que lhe cabe pelo emprego.

Levando em conta os dados obtidos através dessa pesquisa, pode-se 
considerar que a possibilidade de inventar o cotidiano tem sido a saída ado-
tada pelos que colocam sua capacidade criadora para inovar, romper velhos 
acordos, resistências e lugares eternizados na educação. No exercício desta 
análise, os resultados indicam que a oferta de vagas tem sido suficiente 
para suprir parcialmente a demanda de alunos que buscam os cursos no 
campus, enfatizando a necessidade de se manter os cursos existentes.

Diante do exposto, ressalta-se ainda o compromisso e a responsabilidade 
que tem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
com os jovens e adultos para a conclusão do Ensino Básico integrado à 
Educação Profissional, na tentativa de inseri-los no mercado de trabalho e 
resgatar a sua identidade social.
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A DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 
PERSPECTIVA DE UMA FORMAÇÃO INTEGRAL

Consolação Linhares de Carvalho Coelho1

Resumo: Como coordenadora de estágio de uma Escola Profissional do 
Estado do Ceará, sentimos a necessidade de investigar as orientações sobre 
a organização e o desenvolvimento pedagógico dos estágios supervisiona-
dos nas legislações e Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 
A partir desse estudo, nos deparamos com os conceitos dos eixos estru-
turantes do ensino médio (trabalho, ciências, tecnologia e cultura) e, em 
especial, com o conceito de trabalho como princípio educativo que deveriam 
fundamentar, segundo as Diretrizes, as metodologias de ensino no sentido 
de promover a formação integral do aluno. Portanto, a disciplina de está-
gio deveria está embasada nos eixos estruturantes do ensino médio para 
assegurar a integração entre teoria/prática. Essas concepções nos levaram 
a pensar sobre o papel da fábrica ou das concedentes de estágio no pro-
cesso de formação dos estudantes, pois o estágio não deve representar um 
momento distinto do curso, como muitas vezes acontece, mas como uma 
instância de efetivo aprendizado em que as ciências aprendidas podem ser 
colocadas em práticas. Para refletir essa questão, encontramos, na pedago-
gia socialista, especialmente, na obra de Pistrak, algumas metodologias em 
que as fábricas são compreendidas como espaços pedagógicos que possi-
bilitam aos estudantes uma educação técnica e social. Nesse trabalho, nos 
limitamos a apresentar o estudo bibliográfico sobre a disciplina de estágio e 
as possibilidades das fábricas como espaços de aprendizagem que realiza-
mos na legislação, Diretrizes Curriculares e na obra de Pistrak.
Palavras- Chave: Estágio, Formação Integral, Fábrica.

1 Mestre pelo Programa de Pós- Graduação em Educação Profissional e Tecnológica em Edu-
cação-PROFEPT/IFCE e Coordenadora de Estágio da EEEP Lysia Pimentel Gomes Sampaio Sales.
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Introdução

O Estado do Ceará apresenta, atualmente, 122 escolas de ensino médio 
integrado à educação profissional com mais de 50 mil estudantes 
matriculados. Para concluírem o ensino médio nessas escolas, o 

jovem cursa, no segundo semestre do terceiro ano, a disciplina de estágio 
supervisionado, realizando, nas empresas parceiras das unidades de ensino, 
atividades associadas aos conteúdos que eles aprenderam na base técnica.

Como coordenadora de estágio de uma escola profissional, venho pes-
quisando sobre as orientações legais e pedagógicas que resguardam o 
desenvolvimento intelectual dos estudantes, garantindo a qualidade do 
ensino. Iniciei a pesquisa pelas legislações que fundamentam o estágio dos 
estudantes e, em seguida, analisei a perspectiva pedagógica sobre os está-
gios nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Esse último 
documento apresentou os estágios como sendo uma estratégia para se 
efetivar uma metodologia de ensino que privilegiei o desenvolvimento do 
currículo integrado sob as bases do trabalho como princípio educativo, ciên-
cias, tecnologia e cultura.

Na construção de um projeto formativo para o Ensino Médio, as Diretrizes 
compreendem que a integração entre as dimensões do trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura deve ter por base o trabalho como princípio educativo a 
partir das dimensões ontológica e histórica. Na primeira concepção, o traba-
lho é princípio educativo na medida em que:

[...] proporciona a compreensão do processo histórico de produ-
ção científica e tecnológica, como conhecimentos desenvolvidos 
e apropriados socialmente para a transformação das condições 
naturais da vida e a ampliação das capacidades, das poten-
cialidades e dos sentidos humanos. O trabalho, no sentido 
ontológico, é princípio e organiza a base unitária do Ensino Médio. 
( BRASIL,2013, p. 162)

O trabalho é compreendido como uma realização inerente ao ser humano, 
pois é por meio do trabalho, diferentemente dos outros animais, que o homem 
transforma a natureza adaptando-a as suas necessidades. Para tanto, o 
homem apropria-se do conhecimento já produzido pela humanidade para 
reformulá-lo e aplicá-lo no processo de mediação de sua existência. Esses 
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conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da histó-
ria, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade 
é definido, pelas Diretrizes, como Ciências que por sua vez ao ser apropriado 
como força produtiva sintetiza o conceito de Tecnologia que representa a 
“mediação entre conhecimento científico (apreensão e desvelamento do 
real) e produção (intervenção no real).” (Ibid, p.162).

Esse processo relacional entre ciências e tecnologia, originado do traba-
lho, ocorre orientado por uma determinada Cultura que significa um conjunto 
de normas de conduta de uma sociedade que são expressas pelos valores 
éticos e estéticos, correspondendo as manifestações materiais e simbólicas 
que constituem o modo de vida de uma população específica. (Ibid, p.162)

Nessa perspectiva antológica, o homem se constitui, em seus diversos 
aspectos, a partir do trabalho, entretanto esse processo ocorre ao longo do 
tempo, o que exige que o trabalho como princípio educativo seja situado no 
tempo e espaço de cada sociedade. Portanto, na dimensão histórica, o tra-
balho é princípio educativo ao passo em que:

[...] coloca exigências específicas para o processo educacional, 
visando à participação direta dos membros da sociedade no 
trabalho socialmente produtivo. Com este sentido, conquanto 
também organize a base unitária, fundamenta e justifica a forma-
ção específica para o exercício de profissões, estas entendidas 
como forma contratual socialmente reconhecida, do processo de 
compra e venda da força de trabalho. Como razão da formação 
específica, o trabalho aqui se configura também como contexto. 
Do ponto de vista organizacional, essa relação deve integrar em 
um mesmo currículo a formação plena do educando, possibili-
tando construções intelectuais mais complexas; a apropriação 
de conceitos necessários para a intervenção consciente na rea-
lidade e a compreensão do processo histórico de construção do 
conhecimento. (Ibid, p. 162)

O trabalho como princípio educativo na perspectiva histórica deve, 
segundo as Diretrizes, atender as formações de profissões específicas que 
sejam demandadas pelo contexto social. A profissionalização do estudante 
deve ser acompanhada por uma formação que privilegie o desenvolvimento 
integral do estudante, capacitando para realizar intervenções no contexto 
em que está inserido.
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As Diretrizes apresentam a ideia, como veremos a seguir, de que a dis-
ciplina de estágio deve privilegiar a formação integral do sujeito a partir dos 
eixos estruturantes do ensino médio, nos remetendo a problemática de 
como os ambientes das fábricas e empresas podem ser compreendidos 
como espaços pedagógicos que favoreçam a integração entre teoria e prá-
tica no sentido de garantir uma formação geral para o aluno.

Encontramos possibilidade para analisar tal problemática na pedagogia 
socialista2, especialmente, na obra de Pistrak (2013) que considera a fábrica 
como um espaço de formação para a educação social, onde o aluno desen-
volverá posturas políticas comprometidas com a mudança da realidade.

Nesse texto, apresentamos, sucintamente, a legislação federal que regu-
lamenta a oferta de estágio aos estudantes e analisamos as concepções 
das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica sobre os estágios 
como uma estratégia de integração entre teoria/prática, bem como aborda-
mos a fábrica como espaço de aprendizagem na perspectiva da pedagogia 
socialista. O objetivo do nosso estudo bibliográfico foi conhecer referenciais 
teóricos que nos ajudem a refletir sobre a nossa própria atuação como coor-
denadora de estágio e, consequentemente, contribuir para a construção de 
novas práticas de estágio que privilegie a formação integral do aluno.

O estágio e suas bases legais.

As Leis nº 11.741/2008 e nº 11.788/2008 regulamentaram a oferta de 
estágio aos estudantes que estejam matriculados e frequentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamen-
tal, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, bem como 
definiram as responsabilidades de cada instância envolvida no processo de 
organização dos estágios.

2 As concepções pedagógicas socialistas foram elaboradas pelos pioneiros da educação soviética, 
entre os anos de 1918 a 1931. Essas concepções foram desenvolvidas nas Escolas – Comunas, 
uma espécie de internato, que passou a reunir educadores de referência imbuídos da missão de 
desenvolverem uma pedagogia socialista para formar crianças e jovens comprometidos com os 
princípios revolucionários. Entre esses educadores, estavam Shulgin e Pistrak que compartilhavam 
várias categorias em relação ao ensino. Shulgin fundamentava os conceitos, enquanto Pistrak, 
tendo sido diretor de uma das principais escolas, os aplicavam e desenvolviam. Entre esses con-
ceitos está o trabalho como princípio educativo.
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O Estágio é compreendido como sendo “[um] ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à prepa-
ração para o trabalho produtivo de educandos [..]”( BRASIL,2008), fazendo 
parte de um projeto pedagógico do curso, integrando o itinerário formativo 
do educando.

Embora as leis em análise considerem o Estágio em seus aspectos 
pedagógicos, não há orientações metodológicas específicas para que seja 
desenvolvido um ensino que contemple a formação humana integral, mas 
de forma pragmática, o estágio é apresentado como uma instância de pre-
paração para o trabalho produtivo, sendo destacado, simplesmente, as 
obrigações e direitos dos estagiários, das concedentes e da instituição de 
ensino.

Para que o estágio ocorra a lei prevê as obrigações da instituição, da 
parte concedente e do estagiário. Quanto à organização do processo por 
parte da unidade de ensino, está regulamentado da seguinte forma:

Art. 7° São obrigações das instituições de ensino, em relação aos 
estágios de seus educandos: I – celebrar termo de compromisso 
com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 
quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 
concedente, indicando as condições de adequação do estágio à 
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar 
as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação 
à formação cultural e profissional do educando; III – indicar pro-
fessor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades 
do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação periódica, 
em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das ativi-
dades; V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, 
reorientando o estagiário para outro local em caso de descumpri-
mento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e 
instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; VII 
– comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 
letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadê-
micas. (Brasil,2008)
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Então no processo de organização dos estágios supervisionados, cabe a 
instituição de ensino validar as empresas que serão concedentes de estágio, 
observando se o espaço e funções a serem realizadas nas empresas são 
adequados para garantir o desenvolvimento pedagógico do aluno, assim 
como cuidar de todo processo de avaliação do desempenho do estudante 
durante a disciplina por meio da indicação de um professor orientador de 
estágio que acompanhará as atividades realizadas pelo aluno através visitas 
periódicas às concedentes As concedentes de estágio são todas “as pes-
soas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 
autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de 
nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional.”(Brasil,2008) que devem observar as seguintes 
obrigações:

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino 
e o educando, zelando por seu cumprimento; II – ofertar insta-
lações que tenham condições de proporcionar ao educando 
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; III 
– indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação 
ou experiência profissional na área de conhecimento desenvol-
vida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 
(dez) estagiários simultaneamente; IV – contratar em favor do 
estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 
compatível com valores de mercado, conforme fique estabele-
cido no termo de compromisso; V – por ocasião do desligamento 
do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indi-
cação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 
da avaliação de desempenho; VI – manter à disposição da fis-
calização documentos que comprovem a relação de estágio; VII 
– enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 
6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário. (Brasil,2008)

Além de garantir o ambiente de aprendizado e segurança para a prá-
tica dos estagiários, a concedente, assim como a instituição de ensino, é 
por lei responsável pelo processo pedagógico, devendo indicar um funcio-
nário como supervisor para acompanhar as atividades dos estagiários que 
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devem ser associadas ao itinerário formativo próprio do curso. Em decor-
rência desse acompanhamento, cada concedente tem um número limitado 
de estagiários que poderá receber, sendo proporcional ao número de funcio-
nário devidamente registrado.

No que diz respeito aos estagiários, a lei destaca a jornada a ser cum-
prida e versa sobre o direito as férias quando o estágio ultrapassar um ano 
na mesma empresa, assim como sobre a concessão de bolsas e benefícios.

O estágio supervisionado na perspectiva das diretrizes 
curriculares nacionais da educação básica.

O estágio profissional supervisionado é descrito nas Diretrizes como 
uma das estratégias de integração teórico-prática previstas no currículo das 
instituições de ensino e constituindo-se como “ um grande desafio presente 
no processo educacional, sobretudo na

Educação Profissional” ( BRASIL, 2013, p. 245), pois a disciplina de está-
gio não deve representar para os estudantes um momento distinto do curso, 
como muitas vezes acontece, mas como uma instância de efetivo aprendi-
zado em que as ciências aprendidas, tanto nas disciplinas do curso técnico 
como na base comum, podem ser colocadas em prática. Nesse sentido, o 
estágio é considerado, pelo documento, como um entre outros momentos 
de vivências para que ocorra a referida integração, conforme observamos:

Para garantir essa integração, é importante adotar metodologias 
que a privilegiem e cuidar da definição dos conteúdos e de sua 
organização nas diferentes etapas de ensino. É necessário, nesse 
sentido, adotar metodologias que permitam diferentes situações 
de vivência, aprendizagem e trabalho, tais como experimentos 
e atividades específicas em ambientes especiais – laboratório, 
oficina, ateliê e outros; visitas técnicas; investigação sobre ati-
vidades profissionais; estudos de caso, conhecimento direto do 
mercado e das empresas, projetos de pesquisa e/ou intervenção 
– individuais e em equipe; simulações; projetos de exercício pro-
fissional efetivo, e estágios profissionais supervisionados como 
atos educativos de responsabilidade da instituição educacio-
nal. Propicia-se assim a integração entre os conhecimentos e o 
desenvolvimento de níveis de raciocínio cada vez mais comple-
xos. ( 2013, p. 243)
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A integração curricular apresenta-se como requisito para a constituição 
de um Ensino Médio com qualidade social, uma vez que somente com a 
incorporação pelas redes e unidades de ensino de um currículo integrado, 
estruturado pelas noções de trabalho como princípio educativo, ciências, 
tecnologia e cultura3, seria possível garantir a formação omnilateral do 
sujeito. (Ibid, p. 161- 164). Então as empresas, concedentes de estágio, 
devem ser consideradas como uma extensão da escola e devem garantir, 
conforme previsto em lei, todas as condições para o efetivo aprendizado do 
aluno pautado na integração entre teoria e prática.

As concedentes de estágio são reconhecidas a partir do cumprimento da 
legislação e do estabelecimento de parcerias com as unidades de ensino. 
As parcerias são conceituadas “como a união voluntária de pessoas para 
alcançar um objetivo comum [...] Nesse sentido, pessoas física e jurídica, 
pública ou privada, enquanto agirem com outra no cumprimento de obri-
gação legal.” ( Ibid, p. 220). Entretanto a concretização dessas parcerias, 
enfrenta muitas dificuldades, conforme são apresentadas pelas Diretrizes:

Para a efetivação de ações colaborativas podem ser formadas 
parcerias, as quais não são comuns na realidade de grande parte 
das escolas e dos sistemas de ensino. Acredita-se que não são 
usuais, especialmente por concepções e procedimentos burocrá-
ticos, ou melhor, à cultura do “não pode”, ou do “não é permitido”, 
ou ainda, do “não é legal”. Não é admissível haver espaços pro-
dutivos privilegiados de empresas e organizações que fiquem 
ociosos em determinados turnos, sem que possam vir a ser uti-
lizados pelas Instituições Educacionais para tornar mais eficaz 
o desenvolvimento profissional, garantindo mais eficiência e 
eficácia em cursos destinados à Educação Profissional Técnica 
e Tecnológica, que até deixam de ser oferecidos pela falta de 
laboratórios e ambientes especiais nas escolas. ( p. 220) Grifo 
nosso.

A falta de articulação entre os espaços escolares e os espaços de pro-
dução afeta diretamente a qualidade da educação, em especial, a Educação 

3 As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica conceituam essas categorias (2013. 
p.161 e 162).



1783
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Profissional Técnica e Tecnológica, uma vez que a aplicação das ciências 
aprendidas na escola precisa necessariamente de um ambiente de aprendi-
zado onde possa ser executada.

Essa questão pode ser equacionada tendo como referencial as expe-
riências da educação socialista que deixaram como legado programas de 
disciplinas escolares, como no caso da Física e Química, integrando as prá-
ticas das fábricas. ( PISTRAK, 2013. 345-349)

A fábrica na perspectiva da pedagogia socialista

Para além da legislação que regulamenta as práticas de estágios, se 
impôs a questão de pensarmos sobre a organização dos espaços de produ-
ção na perspectiva pedagógica, ou seja, como as fábricas podem contribuir 
para uma formação integral em que a teoria e prática estejam associadas. 
Para tanto, tomaremos como referência a concepção dos espaços pedagó-
gicos considerada por Pistrak que evidenciou a importância da fábrica para 
a formação da educação social:

Apenas o contato direto e constante com a fábrica em sua vida 
quotidiana, com o operário, com o aprendiz- e desde que o aluno 
venha à fabrica, não na qualidade de espectador ou de excursio-
nista mas na qualidade de trabalhador que tenta compreender 
praticamente o trabalho fabril- apenas um contato semelhante, 
reafirmamos, pode provocar as emoções necessárias à educa-
ção social: caso contrário o ensino não terá alma, digamos assim, 
ou seja, a educação estará mutilada de sua metade essencial. ( 
PISTRAK,1981,p.68)

É preciso assegurar ao estagiário um tempo e um espaço adequado para 
construir sua relação com o mundo do trabalho, sendo assim o estágio deve 
ser promovido como parte essencial da educação profissional tecnológica, 
possibilitando ao aluno a convivência com os operários e o desenvolvimento 
de atividades adequadas à sua formação e condições físicas, bem como 
o estagiário deve ser avaliado em sua capacidade de realizar as ativida-
des, estabelecendo as relações entre teoria e prática, aplicando os diversos 
conhecimentos das ciências aprendidos na escola para além do exercício 
exclusivo de suas funções técnicas. 
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Nessa perspectiva, as fábricas foram compreendidas como espaços 
pedagógicos para além dos seus aspectos técnicos, pois possibilitavam 
aos estudantes relacionar os seus conhecimentos científicos com a vida 
moderna e exercitar suas capacidades de auto organização na dinâmica 
do trabalho produtivo, conforme sugeriu Pistrak, nas primeiras décadas do 
século XX: “[...] a escola encontrou um eixo-a fábrica, como complexo de 
fenômenos técnicos, econômicos, políticos e diários, apresenta em si uma 
ótima base de ensino- aprendizagem para a escola, e neste tempo a escola 
chega à conclusão de que não é suficiente tomar a produção em seu lado 
técnico, como se fez na sua primeira experiência.” (2013, p.169)

Há também na obra de Pistrak (2013, p.168-169) indicações de metodo-
logias para a realização de atividades pedagógicas na empresa que podem 
suscitar novas perspectivas de trabalho para os estagiários sempre no sen-
tido de uma formação omnilateral, pois correspondendo ao trabalho como 
princípio educativo, o ensino politécnico4 passou a ser parte integrante da 
pedagogia socialista na medida em que os estudantes deveriam passar a 
ter o domínio das ciências, familiarizando-se com a teoria e a prática dos 
diversos trabalhos produtivos. Desse modo, não era o objetivo da educação 
soviética formar técnicos especialistas, mas jovens que ao dominarem as 
ciências e aplicá-las nas fábricas e oficinas, passassem a desenvolver pos-
turas políticas comprometidas com a transformação da realidade.

Considerações finais

Estudar as legislações que respaldam as práticas dos estágios supervi-
sionados e conhecer as orientações das Diretrizes faz-se importante para 
resguardar, sob o ponto de vista, legal as práticas de estágio que coorde-
namos na educação básica, assim como nos indicam a possibilidade de 
construirmos processos pedagógicos que favoreçam aos nossos alunos 
vivenciarem situações, dentro das empresas, que integrem teoria/prática, 
tendo por base o trabalho como princípio educativo. Quanto ao fato de con-
siderarmos como um referencial o processo de ensino-aprendizagem e as 

4 “Politecnismo não é alguma matéria específica de ensino, ele deve impregnar todas as disciplinas, 
refletir-se na seleção do material tanto d física como da química, bem como nas ciências naturais e 
nas ciências sociais. É precisa uma articulação mútua dessas disciplinas, e uma ligação delas com 
as atividades práticas, especialmente a articulação delas com o ensino do trabalho.” (KRUPSKAYA, 
2017,151)
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relações entre escola e fábrica apresentadas na obra de Pistrak, não signi-
ficou a adesão incondicional aos princípios da educação soviética, pois se 
não considerássemos as condições políticas, econômicas e sociais, absolu-
tamente diferentes das nossas, incorreríamos em anacronismo. Entretanto, 
investigar a pedagogia soviética e buscar possíveis desdobramentos para a 
gestão dos espaços educacionais na atualidade, fortalece as nossas práti-
cas profissionais para continuarmos lutando por uma sociedade mais justa 
em que a classe trabalhadora tenha uma oportunidade de formação que 
garanta a sua emancipação.
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Introdução

A partir de uma perspectiva histórica e política, esse estudo visa debater 
a formação do trabalhador enquanto tema transversal às discussões 
educacionais, com breve ênfase no campo da Educação Profissional 

e Tecnológica (EPT), justificando-se pela necessidade de valorização da 
classe trabalhadora dentro das propostas de políticas públicas voltadas à 
formação técnica para o mundo do trabalho, cenário que, quase sempre, 
visa à instrumentalização dos sujeitos objetivando apenas o atendimento 
da ótica mercadológica.

Nesse sentido, os debates a respeito dos conceitos de trabalho e EPT 
se tornam fundamentais para a compreensão atual do mundo do trabalho, 
do papel do trabalhador e das ações de políticas públicas enquanto campo 
de disputa e ao mesmo tempo mediadoras dos interesses do mercado e 
dos projetos de sociedade. Dito isso, nosso objetivo, neste artigo, é discutir 
como se constrói a relação educação e trabalho no campo da política e as 
possibilidades de emancipação dos trabalhadores a partir das contradições 
do capital.

Para tanto, realizamos um estudo bibliográfico a partir de obras de 
autores clássicos do campo Trabalho e Educação, como Antunes (2012), 
Antunes e Alves (2004), Saviani (2003/2007), Frigotto, Ciavatta e Ramos 
(2005a e 2005b), Gentilli (1996), dentre outros, os quais discutem o papel 
reservado aos trabalhadores em sua luta diária frente à exploração pelo 
capital. Ressaltamos ainda que diante da complexidade da temática e em 
virtude do trabalho/modo de produção se configurar como elemento fun-
dante da sociedade de classes, buscaremos apreender a realidade a partir 
das conexões entre parte e o todo, tentando trazer para o plano da consciên-
cia a essência, ou seja, a totalidade.

Além desta Introdução, esse artigo se divide em mais três partes. Na 
primeira, tratamos do trabalho e da educação e suas trajetórias junto às 
políticas públicas, em especial à de EPT no contexto brasileiro; em seguida, 
sinalizaremos como educação, muitas vezes, é utilizada para formar traba-
lhadores conforme as habilidades requisitadas pelo capital e pelos projetos 
de desenvolvimento dos governos; e, por fim, apresentaremos as conside-
rações finais.
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2. Trabalho e educação: conceitos, ações e propostas políticas 
na formação técnica-profissional para o mundo do trabalho.

Para Saviani (2007), há um estreito vínculo ontológico-histórico entre 
Trabalho e Educação, isto porque, na formação da cultura humana, o pro-
cesso do trabalho sempre esteve relacionado a um processo educativo. 
Para esse estudioso, apenas o ser humano tem a capacidade de projetar 
seus pensamentos e transformá-lo em trabalho, alterando a natureza de 
forma a adaptá-la a suas necessidades. Por isso:

Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. 
A essência humana não é, então, dada ao homem; não é uma 
dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do 
homem. Ao contrário, a essência humana é produzida pelos pró-
prios homens. O que o homem é pelo trabalho. A essência do 
homem é um feito humano. um trabalho que se desenvolve, se 
aprofunda e se torna completo ao longo do tempo.um processo 
histórico. (SAVIANI, 2007, p. 154)

Assim, é notável que o homem constrói o seu ambiente por meio do 
trabalho e essa relação se constitui ao longo da história pelo processo de 
educar; é educando que o conhecimento adquirido no processo do trabalho 
é transmitido às futuras gerações. De modo que, “é o acúmulo sócio-histó-
rico das realizações e aquisições dos processos de trabalho que constitui o 
cerne de todo o processo formativo humano.” (ANTUNES, 2012, p. 25).

Frigotto (2010) corrobora com essa concepção ao afirmar que as ações 
do trabalho estariam relacionadas a todas as dimensões da vida humana, 
pois o homem cria e recria sua existência, não resumindo-se a simples prá-
tica laboral. Por conseguinte, é então, a partir da noção ampla do conceito de 
trabalho e educação, que podemos compreender como o homem adquiriu 
sua humanidade, transformando-se em um ser histórico capaz teorizar e, ao 
mesmo tempo, repensar velhas e novas práticas.

Contudo, foi com o advento da divisão de classes, repensada dentro da 
própria organização do trabalho, que temos a institucionalização da edu-
cação a partir do surgimento da escola. Esta, inicialmente era reconhecida 
como o lugar no qual o conhecimento poderia ser compartilhado apenas 
com aqueles disponíveis ao ócio, ou seja, pessoas detentoras do meio de 
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produção que, por não precisarem trabalhar, tinham tempo para se dedicar 
na busca por conhecimentos, segundo profere Saviani (2007).

Foi então, na perspectiva do valor do conhecimento adquirido, que a 
educação escolar surgiu, chegando à sociedade burguesa ainda mais exclu-
dente e dicotômica, amparada por aparelhos ideológicos que reproduzem 
a subsunção do trabalho ao capital, colocando à margem de um ensino de 
qualidade aqueles que não possuem representatividade econômica dentro 
da sociedade, pois em detrimento da sua própria condição de classe inse-
rem-se precocemente no mundo do trabalho com o intuito de garantir a 
subsistência de suas necessidades materiais.

A Revolução Industrial proporcionou uma intensa reorganização das 
escolas, uma vez que a transformação das atividades manufatureiras para 
produção em fábrica trouxe para a educação moderna o mesmo conceito 
da produção. No caso, a introdução da maquinaria exigiu uma qualifica-
ção mais geral em detrimento da especialização das atividades, passando 
a qualificação de caráter mais específico para cursos profissionalizantes e 
para o chão de fábrica.

Não obstante, outra forte influência da produção capitalista na educação 
escolar foi a divisão do trabalho em manual e intelectual, ou seja, a promo-
ção da dicotomia entre teoria e prática conforme assinala Saviani (2007):

A educação que a burguesia concebeu e realizou sobre a base 
do ensino primário comum não passou, nas suas formas mais 
avançadas, da divisão dos homens em dois grandes campos: 
aquele das profissões manuais para as quais se requeria uma 
formação prática limitada à execução de tarefas mais ou menos 
delimitadas, dispensando-se o domínio dos respectivos funda-
mentos teóricos; e aquele das profissões intelectuais para as 
quais se requeria domínio teórico amplo a fim de preparar as eli-
tes e representantes da classe dirigente para atuar nos diferentes 
setores da sociedade. (SAVIANI, 2007, p. 160)

Mesmo entendendo que a fragmentação da educação no formato 
escolar não é algo surgido no capitalismo, fica evidente que o modelo de 
produção burguesa acentuou as diferenças de classe, o sentido do trabalho 
e, consequentemente, o da educação. Na realidade, o conhecimento sem-
pre representou um papel importantíssimo na constituição social, porém, 
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sobretudo, com a necessidade capitalista de educar para a produção, ocor-
reu uma propagação bem maior da democratização do ensino.

Apesar disso, ainda que de forma estratégica, o conhecimento repassado 
para a grande massa de pessoas não fora difundido de forma integral, mas 
dividido nas diversas especialidades necessárias a cada tarefa da produção. 
De tal modo que, nesse modelo de sociedade, cria-se a elitização do conhe-
cimento, promovendo-se a dicotomia entre teoria e prática. A construção 
de uma educação básica a grande massa de trabalhadores e a educação 
teórica superior disponível uma elite detentora de capital.

Em 1909, em decorrência do surto industrial no Brasil em fins do século 
XIX, mas também da divulgação das ideologias de esquerda trazidas por 
imigrantes estrangeiros, como os anarquistas e comunistas, tem-se a 
necessidade de implantar políticas públicas de fomento à força produtiva 
no país e à promoção do controle social. Com o Decreto nº 5.566, de 23 de 
setembro de 1909, assinado pelo o então presidente, na época, Nilo Peçanha, 
tem-se o marco inicial da Educação Profissional no Brasil, promovida pelo 
Estado. A partir desse decreto nascem as Escolas de Aprendizes Artífices, 
que tinham o objetivo de oferecer o ensino profissional gratuito aos chama-
dos desafortunados.

Anos mais tarde, com a Constituição de 1937, no governo de Getúlio 
Vargas, teremos a transformação das Escolas de Aprendizes Artífices em 
Liceus Industriais. Com isso, a EPT passa a ser estratégica para o cres-
cimento econômico do país ascendendo junto ao desenvolvimento da 
indústria nacional, conforme analisam Queiroz e Souza (2017, p.35) “ [...] as 
primeiras medidas educacionais por iniciativa governamental e de abran-
gência nacional foram pensadas em apelo a um projeto de desenvolvimento 
econômico e manutenção das relações de dominação da classe burguesa 
em detrimento da classe que vive do trabalho.”

É valido salientar que nesse período a demanda por qualificação era tanta 
que até as empresas foram obrigadas por lei a assumirem a participação 
na formação de seus trabalhadores, criando-se, posteriormente, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) por meio do Decreto nº 4.048, 
de 22 de janeiro de 1942. E ainda, no mesmo ano, sob o Decreto nº 4.127, de 
25 de fevereiro de 1942, as Escolas de Aprendizes e Artífices são transfor-
madas em Escolas Industriais e Técnicas, na qual a formação profissional 
ofertada passa a ser em nível equivalente ao do secundário, materializando-
-se daí a vinculação do ensino industrial a estrutura de ensino no país.
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O crescimento industrial vivido pelo Brasil na era Vargas demandava 
constante qualificação de mão de obra, portanto, não era possível esperar 
apenas dos empresários a iniciativa de colocar à frente o projeto de forma-
ção da força operária. Diante disso, visando dar seriedade à educação como 
formação técnica ao mercado urgiu-se em direcionar o ensino profissional 
como obrigatoriedade do Estado e não mais como assistência social.

Posteriormente, durante a presidência de seu sucessor, Juscelino 
Kubitschek, cuja marca latente era a modernização do país por meio de 
um Plano de Metas conhecido como 50 anos em 5, a educação teve como 
tarefa a formação de profissionais para o desenvolvimento do país. Nesse 
governo, em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em 
Escolas Técnicas Federais ganhando o status de autarquia. A partir disso, 
intensificam a formação de técnicos com vistas a aceleração do processo 
de industrialização.

Nos anos 1970, instigado por um novo crescimento econômico observa-
-se novamente a preocupação do governo federal em fomentar a EPT no país, 
com a criação dos chamados Centros Federais de Educação Tecnológica 
(Cefets), por meio da Lei nº 6.545, na qual três Escolas Técnicas Federais 
(Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro) tornam-se Centros Federais de 
Educação Tecnológica, os CEFETs. Todavia, somente mais tarde, no ano de 
1994, é que se amplifica a rede para transformarem-se gradativamente em 
CEFETS cujo objetivo era atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), na possibilidade da integração curricular da educação básica aos 
cursos técnicos profissionais.

Novamente reafirmamos que a história da educação ou ainda a relação 
desta com a formação profissional foi permeada de interesses advindos do 
mecanismo de expropriação do capital. Um exemplo emblemático disso foi 
o próprio processo de construção da LDB dos anos 80 aos anos 90. Uma 
grande reforma na educação brasileira fruto de ampla discussão social em 
torno de disputas político- ideológicas, como ratifica Saviani (2016):

[...] o projeto passou por diversas vicissitudes. E, uma vez apro-
vado na Câmara e também na Comissão de Educação do Senado, 
foi objeto de uma manobra, que mudou inteiramente seu rumo, 
tendo sido substituído por um projeto induzido pelo Ministério da 
Educação do governo FHC, assinado por Darcy Ribeiro. E este foi 
o projeto que resultou na LDB, promulgada em 20 de dezembro 
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de 1996, a qual se distanciou das aspirações da comunidade 
educacional. (SAVIANI, 2016 p.381)

Embora com forças contraditórias e projetos já bem avançados que se 
pautava na defesa da escola unitária, o texto que foi submetido para a cria-
ção da lei teve alteração de vários artigos dentro do Congresso Nacional. A 
proposta de lei inicial que era considerada avançada foi descaracterizada e 
após ampla revisão, somente em 1996 foi sancionada sob a Lei nº 9.394, 
trazendo um tratamento diferenciado a Educação Profissional. Assim, a 
LDB atual é a síntese de vários pensadores com ideias progressistas tanto 
quanto conservadoras. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005a)

Nesta época, o país acaba sendo muito adepto aos conceitos neolibe-
rais nos quais há grande preocupação em incentivar as privatizações, a 
implantação de um Estado Mínimo e isso despertava o interesse de grandes 
empresas para se instalar no país necessitando mão de obra qualificada. 
Conforme afirma Pablo Gentili (1996, p.27, grifo do autor) “O Estado neolibe-
ral é mínimo quando se trata do financiamento a escola pública e máximo 
quando define de forma centralizada o conhecimento oficial que deve circu-
lar pelos estabelecimentos educacionais.”

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) expressam uma crítica da forma 
como a educação profissional é inserida nessa reformulação da LDB, os 
autores destacam que com a nova lei a educação se encontra estruturada 
em dois níveis (educação básica e superior) e que a educação profissional 
não se encontra presente em nenhum deles, sendo tratada apenas como 
uma modalidade. Para esses, a lei marca explicitamente a concepção dual 
em que a educação profissional é posta fora da estrutura regular de ensino, 
sendo reforçada após a publicação de outros instrumentos legais no ano 
posterior, o Decreto nº 2.208/97 e a Portaria nº 646/97, que proíbem a pre-
tendida formação integrada e regula formas fragmentadas e aligeiradas de 
educação profissional em função dos imperativos do mercado.

Por intermédio desses dispositivos legais o ensino médio ganha legitima-
mente um sentido meramente propedêutico, enquanto os cursos técnicos 
são separados obrigatoriamente do ensino médio e ofertados de duas 
formas; sendo uma delas a concomitante ao ensino médio, na qual o estu-
dante cursa ao mesmo tempo o ensino médio e o curso técnico, porém com 
matrículas e currículos distintos, inclusive podendo ser feitos em diferentes 
instituições, e a outra forma é a subsequente que destina -se ao público que 
já concluiu o ensino médio. (PACHECO, 2012)
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Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) afirmam que a política de educação 
profissional na presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995 à 2003) 
não se resumiu ao ensino técnico, houve profundo apelo ideológico justifica-
dos pelo ideário neoliberal, abrangendo ações voltadas para a qualificação 
e a requalificação profissional, desviando a sociedade das causas reais do 
desemprego e responsabilizando os próprios trabalhadores pela condição 
de desempregados, abrindo espaço para a implantação de projetos frag-
mentados e aligeirados de formação profissional juntamente com princípios 
de flexibilidade dos currículos.

Somente anos mais tarde os questionamentos e reformulações da legis-
lação ligados ao ensino médio e profissional foram retomados na vigência 
do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2004, foi publicado 
o Decreto nº 5.154/2004 que revogava o Decreto de 1997, e apresentava a 
volta da possibilidade de integrar o Ensino Médio à Educação Profissional 
Técnica de nível médio. As referidas discussões foram movimentadas por 
sindicatos e pesquisadores da área ‘trabalho e educação’ na tentativa do 
estabelecimento da educação politécnica e superação da dualidade estru-
tural. (PACHECO, 2012)

Porém, na época, esses pesquisadores da área já sinalizavam que a 
simples revogação do Decreto nº 2.208/97 por um outro Decreto não garan-
tiria a implantação da concepção de ensino médio integrado tão debatida, 
uma vez que esse ato não modifica o desmonte produzido na década de 90 
havendo a necessidade do envolvimento das instituições da sociedade para 
a realização de mudanças, de fato, efetivas. (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 
2005a).

No que tange a gestão de Lula, muito se foi especulado sobre as 
intenções para com a educação profissional, já que ele tinha lançado o com-
promisso político de reconstruí-la. E embora a primeira ação foi a revogação 
do Decreto nº 2.208/97 e a promessa de integração, a política de educação 
processa-se, inicialmente, mediante programas focais e contingentes, como 
a Escola de Fábrica, a Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e a Inclusão de 
Jovens (PROJOVEM). (FRIGOTTO; CIAVATA; RAMOS, 2005b)

Todavia, em seu segundo mandato, em 2008, foi sancionada a Lei n.º 
11.892, que organizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, e introduziu a criação dos Institutos Federais de Educação, 



1795
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Ciência e Tecnologia sendo este um importante passo em relação as políti-
cas públicas de qualificação e formação para o mercado de trabalho.

Assim, após esse breve resgate temporal, compreendendo o período de 
1909 aos anos 2000, no que condiz a relação do trabalho e a educação pro-
fissional na conjuntura brasileira, inferimos que historicamente a relação 
das leis e as propostas para formação do trabalhador apresentam descon-
tinuidade das ações, uma vez que as políticas são direcionadas a cumprir a 
lógica de mercado e com isso convivem em correlação de forças dentro do 
plano de desenvolvimento de cada governo.

No que tange aos frutos da formação supracitada, Antunes e Alves (2004), 
estabelecem um panorama geral e bastante detalhado de quem são hoje os 
trabalhadores resultantes da era da globalização e do desenvolvimento tec-
nológico ao explicar que:

A classe trabalhadora, portanto, é mais ampla que o proletariado 
industrial produtivo do século passado, embora este ainda se 
constitua em seu núcleo fundamental. Ela tem, portanto, uma 
conformação mais fragmentada, mais heterogênea, mais com-
plexificada. Que somente pode ser apreendida se partirmos de 
uma noção ampliada de trabalho. E apresentar essa processua-
lidade multiforme é muito diferente, como vimos, do que afirmar 
o fim do trabalho ou até mesmo o fim da classe trabalhadora. 
(ANTUNES; ALVES, 2004, p. 343)

Segundo esses autores a transformação da acumulação rígida do regime 
fordismo/taylorismo para a acumulação flexível do toyotismo, junto à hori-
zontalizacão do capital, trouxeram além de uma nova estrutura de produção, 
uma subsunção real do trabalho ao capital.

O reflexo desse cenário na perspectiva desses autores é a constituição 
de uma classe trabalhadora, que ainda existe, mas, dentro de uma confi-
guração precária, estranhada, sem direitos e ainda mais envolvida a lógica 
do capital: “O que muda é a forma de implicação do elemento subjetivo na 
produção do capital, que, sob o taylorismo/fordismo, ainda era meramente 
formal e com o toyotismo tende a ser real, com o capital buscando capturar 
a subjetividade operária de modo integral.” (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 344)

É gritante o quanto a racionalidade do capital traz uma irracionalidade 
social, uma desumanização segregada, sobretudo aos mais desprovidos 
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de recursos materiais, aqueles que possuem apenas sua força de trabalho 
como moeda de troca. As novas tecnologias e a microeletrônica trouxeram 
junto com o dinamismo da produção uma nova configuração do trabalho. 
O trabalhador superespecializado do modelo Fordismo/Taylorismo já não 
atende as necessidades de um mercado transnacional, altamente meta-
bólico, que necessita constantemente do consumo de uma mão de obra 
polivalente, capaz de se adaptar as mudanças tecnológicas.

É nesse cenário que se configura a nova forma de trabalho e uma classe 
trabalhadora fragmentada, heterogenia e altamente complexa, que, seguindo 
uma nova lógica de mercado, necessita vender não só sua força de traba-
lho, mas sua subjetividade. Se outrora observávamos uma dualidade entre 
a execução manual e cognitiva, hoje essa dualidade é negada em prol de 
um trabalhador que seja capaz de desenvolver tanto as atividades manuais 
como também arranjos criativos, cognitivos advindos de uma capacitação 
geral.

Na reinvenção da lógica comercial teremos também a necessidades de 
uma ampla transformação no campo educacional, nesse novo sistema dife-
rentemente de uma educação especializada o mercado vai requisitar um 
ensino que forme profissionais polivalentes prontos a convergir a qualquer 
atividade resultante de novos arranjos de produção.

Como podemos entender, o capital e sua lógica econômica transforma 
tudo em mercadoria de consumo. Dentro desse sistema, a educação não 
poderia estar apática, mesmo porque, como já dissemos, é o trabalho que 
constitui o capital, e esse mesmo trabalho é uma construção humana pas-
sada de gerações através do ato de educar.

De tal modo que como fonte de valor dentro do capital a educação passa 
a ser considerada uma forma de estratificação social, quem domina as 
técnicas cientificas domina também a sociedade, portanto inserida nessa 
totalidade é que as escolas se constituem campos simbólicos de domina-
ção do capital. A lógica da produção de certa forma também se constitui a 
lógica de organização do currículo escolar, um currículo fragmentado, eli-
tista que visa ao atendimento da manutenção social, ou seja, o fornecimento 
de uma educação de qualidade (científica) a quem vai comandar e uma edu-
cação básica a maioria dos trabalhadores.

Não precisamos ser grandes filósofos para perceber que a estrutura 
capitalista não atende a um projeto social realmente sustentável, por isso 
vivemos um momento ainda mais crítico de violência e segregação social. 
Apreendemos, ainda, que:
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Muitas manifestações de revolta contra os estranhamentos ocor-
reram entre aqueles que foram expulsos do mundo do trabalho e, 
consequentemente, impedidos de ter uma vida dotada de algum 
sentido. A desumanização segregadora leva ao isolamento indi-
vidual, às formas de criminalidade, à formação de guetos de 
setores excluídos, até a formas mais ousadas de explosão social 
que, entretanto, não podem ser vistas meramente em termos de 
coesão social da sociedade como tal, isoladas das contradições 
da forma de produção capitalista (que é produção de valor e de 
mais-valor). (ANTUNES; ALVES, 2004, p. 349)

Com isso perceberemos que, sobretudo, os países de terceiro mundo, 
como o Brasil, tendem a sofrer de forma mais sublinhada os reflexos nega-
tivos do avanço do capital gerados pela nova divisão internacional do 
trabalho na qual impulsionou a intensificação das condições de exploração 
da classe trabalhadora impostas por baixos salários, associada a ritmos de 
produção intensificados, precarização das condições de trabalho, flexibili-
zação e informalidade nos vínculos empregatícios, dentre outros agravantes 
(ANTUNES, 2018, grifo do autor). São inúmeros desempregados, subem-
pregados, terceirizados e outras formas de arranjos que vem fortalecer o 
aumento de uma massa de pessoas fragilizadas perante a hegemonia de 
um sistema cruel.

Diante desse panorama, Araújo e Frigotto (2015) apontam saídas basea-
das na construção de uma educação de cunho integral e integradora capaz 
de pôr o trabalho como princípio educativo, já que esse mesmo trabalho, 
como é defendido na visão Marxista, constitui a própria formação humana. 
Por meio dessa proposta os autores defendem a instituição de um ensino 
médio integrado (EMI) para além dos saberes profissionais:

Assumimos o ensino integrado como proposta não apenas para 
o ensino profissional. O ensino integrado é um projeto que traz 
um conteúdo político-pedagógico engajado, comprometido com 
o desenvolvimento de ações formativas integradoras “em oposi-
ção às práticas fragmentadoras do saber”, capazes de promover 
a autonomia e ampliar os horizontes “a liberdade” dos sujeitos 
das práticas pedagógicas, professores e alunos, principalmente 
(ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p.5, grifos do autor)
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A educação deve servir para formar homens livres, capazes de pen-
sar e repensar sua realidade em relação ao meio onde habita, assim, não 
existe neutralidade em nenhum ato de educar. Barato (2008, p.6) defende 
que “Ignorar a inteligência do trabalhador manual faz parte de um jogo que 
desqualifica aqueles cujas funções foram ou são muito simplificadas”. Ou 
seja, na diminuição do trabalhador e do trabalho transveste-se a intenção de 
sujeitar aqueles que precisam vender sua mão de obra a condições cada vez 
mais desumana e exploratórias. (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015)

Segundo Grabowsk e Kuenzer (2016) em estudos acerca da produção do 
conhecimento no campo da educação profissional no regime de acumula-
ção flexível, defendem por meio da dialética marxista o princípio educativo 
do trabalho e com isso a implementação de uma educação profissional 
como parte do campo da ciência da educação:

Entendendo campo epistemológico como o estudo crítico dos 
princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, 
destinado a determinar sua origem lógica, há que compreender 
a educação profissional, não como um compõem si, mas como 
parte do campo da ciência da educação, que se constitui por cate-
gorias de método e por categorias de conteúdo. (GRABOWSKI; 
KUENZER, 2016, p. 23)

Defendida por Marx e Engels como educação politécnica ou por Gramsci 
através da escola unitária, ou ainda como uma educação integral, a edu-
cação profissional como apontada por estudiosos dessa temática é sem 
dúvida uma possibilidade que pode e deve ser aproveitada como sinônimos 
próximos do que seria uma educação contra hegemônica.

Considerações finais

Ao buscarmos a construção de um novo cenário educacional à classe 
trabalhadora, é importante pensarmos em que contexto fora cerceado a 
configuração atual da educação oferecida a massa de trabalhadores e seus 
filhos. Também é importante saber a quais interesses atende a oferta de 
uma educação básica, fragmentada, quase sempre de cunho certificatória, 
e pouco, ou quase nada eficaz ao real sentido da educação.
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O que podemos perceber diante as bibliografias estudadas para o desen-
volvimento desse artigo é que existe sim uma tensão de forças entre o capital, 
com seu regime hegemônico e as classes trabalhadoras, desprovidas dos 
meios de produção e, por isso fragilizada enquanto sujeito no processo de 
produção capitalista.

É importante perceber que existe um contexto histórico por trás de cada 
construção social, uma realidade que muitas vezes limita a construção do 
novo. É preciso observar as possibilidades e contradições do capital, pois o 
mesmo capital que aliena a força trabalhadora para usurpá-la de mais valia 
é o mesmo capital que necessita dessa mão de obra.

Se outrora a especialização exacerbada exigia um operário altamente 
qualificado para uma determinada tarefa, hoje com a acumulação flexível, a 
polivalência entra em pauta, e com ela a grande possibilidade de conseguir-
mos a formação de um trabalhador mais completo. Pensar uma educação 
que supere as dicotomias entre teoria e prática, como bem defende Saviani 
(2003) é inferir que podemos buscar uma formação insolúvel entre ciência 
e técnica. Nesse sentido, por tanto, a educação profissional se apresenta 
como uma possibilidade para a emancipação da classe trabalhadora e a 
superação da dualidade educacional em prol das práxis.

Valorizar a união entre educação e o trabalho é antes de tudo promo-
ver o conhecimento em sua essência, conhecimento este, que surge muitas 
vezes de saberes tácito, mas que nem por isso precisa ser descartado ou 
simplesmente minimizado na busca por saberes teóricos. O cerne de uma 
educação omnilateral visa proporcionar ao trabalhador a possibilidade de 
enfrentar o domínio do capital.
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COMO ANDA A SEGURANÇA DO TRABALHO NOS 
CURSOS TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA DO IFMT?

Pedro Gabriel Gomes Borges de Souza1 | Geison Jader Mello2

Resumo: O trabalho agrícola oferece inúmeros riscos aos profissionais do 
campo. Não obstante, estudantes dos cursos agrícolas ficam expostos 
aos mesmos riscos destes profissionais. Em uma análise prévia em docu-
mentos institucionais e empiricamente à prática, existem poucas ações 
em segurança do trabalho (ST) que permitam traçar estratégias para elimi-
nar, controlar ou minimizar os riscos de acidentes nos espaços formais de 
ensino. Com o objetivo de identificar o quanto é abordado a ST na formação 
dos técnicos em agropecuária do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), este artigo analisou os projetos pedagó-
gicos dos cursos e comparou-os ao Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos 
(CNCT) e as Normas Regulamentadoras (NRs) sobre o trabalho agrícola 
para identificar e apontar as possíveis fragilidades existentes. Para isso, foi 
realizado uma pesquisa básica de natureza exploratória, com uma aborda-
gem qualitativa que recorreu à pesquisa documental e bibliográfica como 
fonte de obtenção de dados. Os atores da pesquisa foram os PPCs técnicos 
em agropecuária do IFMT. Dos doze cursos, três deles não fizeram men-
ção alguma sobre ST, seis trabalham a ST em mecanização agrícola, um 
em construções rurais, culturas perenes e zootecnia. Ao comparar ao CNCT, 
consta no perfil profissional, observar os procedimentos de segurança no 
trabalho, já nas NRs são descritas várias regras para trabalhadores e empre-
gadores. A maioria dos PPCs trataram a ST isoladamente nas disciplinas e 

1 Discente de pós-graduação do Curso de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo / Turma: IFMT – campus 
Cuiabá. 

 E-mail: pedro.souza@cnp.ifmt.edu.br
2 Doutor em Mudanças Climáticas Globais com enfoque em Teoria dos Sistemas Dinâmicos Não 

Lineares pelo Curso de Física Ambiental, Universidade Federal de Mato Grosso. 
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nenhum curso possuí uma disciplina de segurança do trabalho. É escassa 
as abordagens sobre a ST na formação do técnico em agropecuária do IFMT.
Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica, EPT, Técnico agrícola, 
Saúde do trabalho, Doença ocupacional.
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Introdução

A educação se forma através de situações e experiências vividas por 
cada indivíduo durante sua vida. Sobre o conceito de segurança do 
trabalho definidos por Brasil (2008), corresponde ao conjunto de ciên-

cias, tecnologias e ações que tem por objetivo proteger o trabalhador em 
seu ambiente de trabalho, com o intuito de minimizar e evitar acidentes de 
trabalho e as doenças ocupacionais. Neste contexto, a escola precisa garan-
tir condição plena para o sujeito desempenhar suas atividades, seja como 
servidor, seja como aluno.

Diante disso, é necessário realizar ações que promovam a saúde no 
ambiente escolar e que prime pelas práticas saudáveis e pelo bem-estar 
mental, social e físico dos indivíduos. Neste processo, a saúde do aluno deve 
ser considerada, tal qual a situação de risco que coloca em cheque todo 
processo educativo. Não se pode achar ou crer que o reconhecimento basta, 
é necessário construir relacionamentos institucionais e conexões para pro-
moção da boa educação e a segurança e saúde na escola.

Em acordo com o apresentado, o Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro 
de 2007, institui o Programa de Saúde na Escola (PSE), busca promover a 
saúde e a cultura da paz e reforça a prevenção de agravos à saúde e sua 
busca pelo fortalecimento da relação entre as redes públicas de saúde e de 
educação, contribuindo para a formação integral do estudante, fortalecendo 
o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde (BRASIL, 2007).

Pode-se citar algumas das diretrizes do PSE a interdisciplinaridade e 
intersetorialidade, o cuidado ao longo do tempo, o controle social e o moni-
toramento e avaliações permanentes (BRASIL, 2007).

Em análise prévia do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em 
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), campus Campo Novo do 
Parecis, verifica-se a escassez de assuntos que abordam a segurança e a 
prevenção de acidentes de trabalho. Presente apenas no componente curri-
cular de Mecanização Agrícola, tratando exclusivamente o uso de máquinas 
e implementos, ministrada no primeiro ano e em Construções Rurais, do 
terceiro ano, que novamente aborda apenas particularidades da disciplina 
(IFMT, 2016).

Diante do histórico de acidentes e incidentes ocorridos ao longo dos 
últimos anos no campus Campo Novo do Parecis, verifica-se casos de 
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intoxicações por exposição à agrotóxicos e micotoxinas, cortes com vidra-
rias nos laboratórios, queimadura por produtos químicos, ataque de animal 
peçonhento, entre outros riscos e agravos à saúde dos estudantes.

Durante um diálogo com professores e técnicos em visitas recentes aos 
campi agrícolas de Juína, Sorriso, Diamantino e São Vicente; após discu-
tir com os representantes dos setores de produção do IFMT no primeiro 
Fórum de Educação Agrícola, realizado em no IFMT campus São Vicente em 
outubro de 2018; e através de discussões com técnicos de laboratórios do 
campus Campo Novo do Parecis, foi possível constatar que as orientações 
sobre segurança do trabalho e prevenção de acidentes nos espaços formais 
de ensino de aulas práticas são escassez, quando comparadas com o risco 
que a ausência delas sujeitam.

A exposição sofrida pelos alunos e professores aos riscos que poderiam 
ser diminuídos, controlados ou evitados se houvessem uma maior preocu-
pação em promover ações de saúde e segurança do trabalho nas escolas.

Ao reconhecer que o Brasil, desde o século XVI, teve a agricultura como 
um dos pilares da sua economia, inicialmente com a cana-de-açúcar, depois 
o café, o látex e mais recentemente pelas oleaginosas, fibras e cereais, sem 
deixar de incluir a forte expansão da pecuária e criação de outros animais, 
buscou-se retratar a formação dos profissionais que atuaram e atuam neste 
cenário.

Na história recente, fruto da revolução industrial brasileira (1930), do 
milagre econômico e da revolução verde (1960), com a introdução de novas 
tecnologias e a necessidade constante em atender as demandas da socie-
dade capitalista, trouxeram consigo inúmeros riscos aos trabalhadores, 
colocando o Brasil entre os países com o maior número de acidentes de 
trabalho do mundo (RIBEIRO BARROS DA SILVA, 2016).

Tais consequências não foram diferentes no setor agropecuário, apesar 
de já existir uma legislação trabalhista desde 1943, as leis pouco se ade-
quavam as práticas rurais, o que obrigou o governo a estabelecer novos 
atos normativos para atender o homem do campo. Ao mesmo tempo, por 
grande parte dos educadores adotarem um caráter de reproduzir o que foi 
aprendido, da forma que foi aprendido, pouco dão importância às questões 
relacionadas a saúde e segurança do trabalho, considerando, muitas vezes, 
um acidente, como um ato de descuido ou falta de sorte.

Na busca de compreender as possíveis mudanças no perfil dos estudan-
tes técnicos em agropecuária, em especial no que aborda a higiene, saúde 
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e segurança do trabalhador, é imprescindível rever o processo histórico da 
humanidade e da implantação desse curso, o qual se deve considerar os 
contextos sociais, econômicos e políticos e seus reflexos às suas funções e 
formas de organização.

Com o objetivo de contribuir para a mudança de paradigma, a pesquisa 
prévia para esta revisão adentra no universo da segurança do trabalho, sua 
constituição e apresenta as legislações e normas vigente para a preserva-
ção, sobretudo no campo desta pesquisa, o ambiente rural e do profissional 
técnico em agropecuária, que servirão de bases para a elaboração do pro-
duto educacional e de discussão da pesquisa que será realizada.

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT), historicamente, sempre 
esteve presente na vida do ser humano. Os saberes e as técnicas foram 
desenvolvidos através da observação, da tentativa e do erro, da prática, 
repetição e do aperfeiçoamento. Diferente de outros animais que se adap-
tavam e respondiam aos estímulos do seu habitat, a fabricação e o domínio 
das ferramentas, das armas, dos utensílios domésticos e vestimentas, 
entre outros fatores, garantiriam a sobrevivência e a perpetuação da espé-
cie humana, tornando-a dominante sobre todas as outras e sobre a própria 
natureza (VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).

Todo conhecimento era concebido, ensinado e aprimorado de geração 
em geração. Para Manfredi (2002), a humanidade foi moldada ao longo 
da história de acordo com seu modelo organizacional, da distribuição dos 
recursos e do poder.

O termo educação profissional originou-se na Inglaterra durante a 
Primeira Revolução Industrial datada no século XVIII. Este período foi mar-
cado pela transição da produção artesanal, manual, para a fabril, com o uso 
de máquinas, que possibilitaram produzir de forma padronizada, com maior 
rapidez e maior eficiência. Assim, substituíram a mão de obra humana pela 
mecanizada (VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).

Com a modernização dos meios de produção e da forma de trabalho exigiu-
-se também a preparação das novas gerações de trabalhadores para garantir 
a subsistência do sistema e atender a demanda da burguesia industrial. Com a 
grande demanda emergente de mão de obra, não mais artesã, mas operacio-
nal, disseminaram-se escolas de artes e ofícios com o intuito de garantir que 
os novos profissionais dominassem o ofício (MANACORDA, 1995).

A formação profissional no Brasil iniciou no período colonial. No século 
XVI, padres jesuítas da Companhia de Jesus catequizavam e ensinavam 
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ofícios conforme os interesses da coroa portuguesa para índios e escra-
vos (FONSECA, 1961). Os ofícios ensinados a eles baseavam-se à trabalhos 
braçais, sobre a ótica da elite europeia, eram considerados como atividades 
indignas e vista com maus olhos (AZEVEDO, 1976; MANFREDI, 2002).

No período colonial do Brasil, a economia caracterizava-se pela explo-
ração do pau-brasil, posteriormente pela monocultura e agroindústria 
açucareira sob o regime de trabalho escravocrata (MANFREDI, 2002).

Até o ano de 1808 não podiam haver fábricas no Brasil, com a transferên-
cia da Corte Portuguesa, o alvará de 1785 foi revogado e foi criado o Colégio 
das Fábricas. Este foi o primeiro estabelecimento público com o objetivo 
de educar aprendizes e artífices vindos de Portugal. Várias iniciativas foram 
implantadas durante o império, destacando as Casas de Educandos Artífices, 
instaladas em dez cidades de 1840 e 1865. No século XIX, várias instituições 
de ensino, predominante privadas, surgiram para atender crianças pobres e 
órfãs (MANFREDI, 2002; VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).

Segundo Manfredi (2002) e Escott e Moraes (2012), a educação pro-
fissional nasceu no Brasil com caráter assistencialista, com o objetivo de 
amparar os desafortunados, suas propostas de ensino eram direcionadas 
às primeiras letras e a iniciação aos ofícios simples como a tipografia, a car-
pintaria, a sapataria, a tornearia, dentre outras. Neste período destaca-se a 
criação dos Liceus de Artes e Ofícios.

Na Primeira República, com a abolição da escravidão no país em 1989, 
o Brasil, um país de economia acentuadamente agrário-exploratória, que 
consolidava a imigração e a expansão da cafeicultura, com as novas rela-
ções de trabalho pré-capitalista, o surgimento dos grandes centros urbanos 
e a modernização do país, foi preciso adotar novas medidas para substituir 
e capacitar a mão de obra existente. Porém, apenas em 1906, através do 
Decreto n° 787, o então presidente do estado do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha, 
iniciou o ensino técnico com a criação de quatro escolas profissionais, três 
delas destinadas aos ofícios e uma à aprendizagem agrícola (MANFREDI, 
2002; BRASIL, 2009).

Após o falecimento do presidente Afonso Pena, Nilo Peçanha assumiu 
a presidência da república em julho de 1909 com o desafio de organizar 
a economia e política do país. No dia 23 de setembro de 1909 através do 
Decreto n° 7.566, com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, uma 
em cada capital dos estados do país, com o objetivo de formar operários e 
contramestres, inicia oficialmente a Educação Profissional e Tecnológica no 
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Brasil, a fim de educar pelo trabalho os desvalidos da sorte, pobres e órfãos 
(BRASIL, 1909; MANFREDI, 2002; KUENZER, 2007).

Com o início da industrialização no Brasil nos anos de 1930, a necessi-
dade de formação de mão de obra especializada tomou forma, foi criado o 
Ministério da Educação e Saúde Pública, onde estruturou-se a Inspetoria do 
Ensino Profissional Técnico, órgão responsável pelas Escolas de Aprendizes 
Artífices, antes disso, essas escolas eram subordinadas ao Ministério 
da Agricultura (MA). Com essa reorganização, iniciou-se um processo de 
expansão da rede com a criação de escolas industriais e a oferta de novos 
cursos nas escolas pré-existentes (VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).

Em 1937, foi assinada a lei que transformou as Escolas de Aprendizes 
Artífices em Liceus Profissionais, no mesmo ano, foi outorgada pelo pre-
sidente Getúlio Vargas a quarta Constituição Federal do Brasil, a primeira 
a abordar especificamente o ensino profissionalizante, técnico e industrial. 
Essas escolas tinham como público-alvo os desfavorecidos e era dever do 
Estado com o apoio das indústrias e sindicatos econômicos criarem esco-
las de aprendizes no país (BRASIL, 1937). Para Manfredi (2002), a educação 
profissional tinha a tradição de ensinar no “chão de fábrica”, contudo, com 
a crescente demanda, o sistema educacional passou a se preocupar com 
práticas formativas mais sistemáticas com vistas em atender o aumento 
das demandas técnicas.

No ano de 1959, as escolas profissionalizantes foram transformadas 
em autarquias, recebendo o nome de Escolas Técnicas Federais (ETF), 
ganharam com isso autonomia didática e administrativa. Por consequência, 
intensificaram-se a formação de mão de obra técnica, indispensável na ace-
leração dos processos de industrialização (BRASIL, 2017).

Naquele período o Brasil sofria forte influência externa, sobretudo do 
governo norte-americano. No campo da educação, destacaram-se os acor-
dos MEC-USAID, que tinham por finalidade a promoção, direta ou indireta, a 
cooperação cultural entre os dois países, dentre os mais importantes, aque-
les relativos à assessoria para o planejamento do sistema de ensino voltado 
para atender as novas demandas advindas da expansão industrial finan-
ciada pelo capital estrangeiro (ALVES, 1968).

Com o golpe civil-militar de 1964, várias mudanças ocorreram no cenário 
nacional, uma delas foi por meio da Lei n° 5.692 de 1971, que novamente 
modificaria o ensino de primeiro e segundo grau, impondo o ensino médio 
profissionalizante de caráter obrigatório para todos os estudantes, com um 
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discurso baseado na crescente demanda das classes populares, acarre-
tando assim uma forte pressão para disponibilização de mais vagas para 
o ensino superior (ESCOTT; MORAES, 2012; VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).

A ideia de tornar todo o ensino médio em profissionalizante obrigatório 
não se concretizou, em 1982 o governo recua e fragmenta novamente as 
duas modalidades de ensino (KUENZER, 2007).

Com a promulgação da nova LDB, pela Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, a educação profissional e tecnológica superaria o caráter assistencia-
lista e de preconceito social dado nas legislações anteriores e a transforma 
em uma ferramenta de inclusão social, de democratização dos bens sociais 
e de capacitação profissional, integrando-se aos diferentes níveis e modos 
de educação e nas dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Além 
disso, definiu-se o sistema de certificação de competências adquiridas fora 
do sistema escolar (C&T) (BRASIL, 2008; VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016; 
BRASIL, 2017).

Em 2007, foi lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede 
Federal de EPT e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) com a 
meta de entregar mais 150 unidades até o final de 2010, perfazendo um total 
de 354 unidades espalhadas por todas as regiões do país (BRASIL, 2017). 
Neste ano também foi criado o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos 
(CNCT), do Ministério da Educação, entrando em vigência no primeiro 
semestre de 2008, como instrumento de divulgação e regulação da oferta 
de cursos técnicos em todo o Brasil (BRASIL, 2017, p. 7).

A partir da nova redação da LDB, dada pela Lei n° 11.741 de 2008, a 
Educação Profissional passou a ser denominada Educação Profissional e 
Tecnológica (EPT) (BRASIL, 2008). Essa alteração objetivou-se em redi-
mensionar, institucionalizar e integração o ensino técnico de nível médio, a 
educação de jovens e adultos, e da EPT aos diferentes níveis e modalidades 
de educação, das dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cul-
tura (VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).

Ainda em 2008, com a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi 
instituída a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(Rede EPT), no âmbito de todo sistema federal de ensino, vinculada ao MEC 
e constituída pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 
- Institutos Federais (IF); pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR; pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
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Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG; pelas Escolas Técnicas 
Vinculadas às Universidades Federais e pelo Colégio Pedro II (BRASIL, 2008).

A EPT, mais do que nunca, assumiria um papel protagonista no desen-
volvimento nacional, intensificando as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão para atender a grande demanda e diversidade de público, obser-
vando as particularidades regionais em todo território nacional (BRASIL, 
2017).

A implantação dos Institutos Federais (IFs) significaram a adoção de 
uma nova matriz institucional com potencial nunca visto antes na história 
da educação nacional. Com 38 IFs e mais de 400 unidades distribuídas em 
todo território brasileiro, a rede EPT, através de sua capacidade, capilaridade 
e interiorização, sob um modelo pluricurricular e multicampi, especializados 
em educação de diferentes níveis e modalidades de ensino, possibilitam um 
leque de oportunidades para melhorar a política pública educacional, fatores 
estes que consolidam seu papel junto à sociedade (PACHECO, 2015).

Nos termos da Lei n°11.892 de 29 de dezembro de 2008, o termo rede não 
é apenas um agrupamento de instituições com a mesma finalidade, etimo-
logicamente, a palavra rede remete ao entrelaçamento de fios que se torna 
uma malha, ligados por uma forte relação social, com o objetivo de intera-
gir e colaborar para construir suas ações em prol de atender as demandas 
de forma inclusiva do desenvolvimento socioeconômico e cultural (BRASIL, 
2008; PACHECO, 2015).

A atuação nos IFs é majoritariamente direcionada para a cursos técni-
cos, onde destina-se 50% das vagas, grande parte na modalidade de ensino 
médio integrado, 20% está destinada à formação de professores através dos 
cursos de licenciaturas e os 30% restantes são para os cursos de gradua-
ções tecnológicas, especializações, mestrados profissionais e doutorados, 
principalmente voltados às pesquisas aplicadas e inovações tecnológicas, 
além dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) (PACHECO, 2015).

Os CEFETs, as ETFs, as EAFs e outras escolas vinculadas às universi-
dades aceitaram o desafio de se transformarem em campi dos Institutos 
Federais, iniciando assim uma nova fase jamais vista no Brasil, abando-
nando a reprodução de modelos externos, mas inovando com um sistema 
assentado nas nossas próprias características, realidades, experiências e 
necessidades, o que fortaleceu ainda mais a proposta dessas organizações 
(PACHECO, 2015).

Baseado na integração indissociável da ciência, tecnologia e cultura, ali-
cerçadas pelas ações de ensino, pesquisa e extensão, a educação profissional 
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e tecnológica dos Institutos Federais busca atender as dimensões da vida 
humana, o desenvolvimento científico e inovador simultaneamente, para 
desenvolver a autonomia intelectual, afirmando o seu compromisso com a 
formação omnilateral do ser humano. Assim, derrubar as barreiras entre o 
ensino voltado para o mundo do trabalho e a formação humana, potencia-
lizando a ação da sociedade na busca de caminhos mais dignos para sua 
emancipação (PACHECO, 2015).

Neste contexto, os IFs buscam explorar de forma transversal e vertical 
as potencialidades, a vocação produtiva, a inserção, a geração e transferên-
cia de tecnologias em seus lócus, com uma arquitetura que ultrapassa os 
limites teóricos e técnicos e se estende aos aspectos socioeconômicos e 
culturais. Para tanto, baseia-se na integração dos conhecimentos, unindo a 
concepção e a execução (PACHECO, 2015). Assim, cumprir de uma de suas 
finalidades, formar e qualificar cidadãos para atuar nos mais diversos seto-
res do mundo do trabalho, com vistas no desenvolvimento local, regional e 
nacional (BRASIL, 2008).

Um ano antes do centenário da EPT no Brasil (1909-2009), o IFMT, assim 
como os demais IFs, foram criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008. Essas escolas aderiram a nova formatação da rede EPT do país com 
a integração do CEFET Mato Grosso, do CEFET Cuiabá e da EAF de Cáceres, 
somando com a federalização de algumas Escolas Agrícolas Municipais e 
estaduais e de alguns polos dos Centros Estaduais de Educação Profissional 
e Tecnológica (IFMT, 2018).

A região geográfica de abrangência do IFMT compreende todo estado 
de Mato Grosso e conta com quatorze campi: Cuiabá, São Vicente, Cáceres, 
Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá 
– Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, 
Sorriso e Várzea Grande e cinco campi avançados: Diamatino, Lucas do Rio 
Verde, Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte, além de quatro Centros 
de Referências (IFMT, 2018).

Com a missão de educar para a vida e para o trabalho (grifo meu) o IFMT 
tem a visão de “ser uma instituição de excelência na EPT, qualificando pes-
soas para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania por meio 
da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão” (IFMT, 2018, p. 20). Em 
2019, o IFMT obteve a quantidade de 257 cursos ofertados em diferentes 
níveis e modalidades de ensino, na modalidade presencial, 175 cursos de 
nível médio, 66 de nível superior, 12 especializações e 4 mestrados e na 
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modalidade de educação à distância, 4 cursos de nível médio, 3 graduações 
e 6 especializações. Atendendo cerca de 31.500 alunos, além de centenas 
de outros através dos cursos FIC de curta duração e cursos em projetos de 
extensão (FLORES, 2018).

Considerando a vocação e os aspectos socioeconômicos regional do 
estado de Mato Grosso, os cursos agrícolas fornecidos pela rede EPT, pelos 
estados e pelos municípios têm capacitado o trabalhador do campo e mui-
tos outros que buscam fazer do agronegócio o seu meio de vida.

Ao realizar uma retrospectiva da histórica do ensino agrícola no Brasil 
é possível notar sua proximidade com a história a educação profissional 
como um todo, considerando que a agricultura foi e é um dos alicerces da 
economia nacional (SOBRAL, 2015).

No final do século XIX, com o sucesso da cafeicultura, o Brasil se conso-
lidou com um importante agroexportador, a preparação para a mão de obra 
especializada como política pública teve início a partir de 1906, por meio de 
uma proposição da Câmara dos Deputados que habilitou o Estado a des-
tinar recursos para criação de escolas profissionais federais (SILVA, 1991; 
SOBRAL, 2015).

Fonseca (1961), acrescenta que o então presidente Afonso Pena encabe-
çou o desenvolvimento das escolas profissionais com a criação e expansão 
de institutos técnicos e profissionais. Com o falecimento de Afonso Pena, 
o novo presidente Nilo Peçanha institui em 1909 a Rede Federal de Escolas 
Industriais, criando as Escolas de Aprendizes Artífices, com 19 escolas, uma 
em cada estado da União (SOBRAL, 2015). Assim como no período colonial, 
o ensino profissional, de forma discriminadora e reducionista, continuava 
destinada aos menos favorecidos (RIBEIRO, 1993).

Por pressão do setor agrário, surge em 1910 a primeira regulamentação 
que estruturou o ensino agrícola no Brasil, estabelecendo quatro catego-
rias: Ensino Agrícola Superior, Ensino Agrícola Médio, Aprendizes Agrícolas e 
Ensino Primário Agrícola (SOBRAL, 2015). As instruções técnicas compreen-
diam a agricultura, a zootecnia, a medicina veterinária e as agroindústrias 
(BRASIL, 1994).

Com a formação dos centros urbanos impulsionados pela industrializa-
ção emergente e a necessidade de mão de obra especializada, as políticas 
públicas se concentravam em propor medidas para atender o público urbano, 
ocasionaram a marginalização da educação rural, criando as primeiras 
impressões do “ruralismo pedagógico”. Contudo, políticos e educadores 



1813
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

manifestavam a necessidade de conter a migração e que era preciso garan-
tir a fixação do homem no campo, um desses caminhos seria através da 
educação (CALAZANS, 1993; SOBRAL, 2015).

Apesar da preocupação, pouco foi feito pelo ensino agrícola nos próxi-
mos trinta anos, até que após o fim da era Vargas, através do Decreto-Lei n° 
9.613 de 20 de agosto de 1946, foi criada a Lei Orgânica do Ensino Agrícola, 
em seu primeiro artigo estabelece “as bases de organização e de regime 
do ensino agrícola, que é o ramo do ensino até o segundo grau, destinado 
essencialmente à preparação profissional dos trabalhadores da agricultura” 
(BRASIL, 1946, p. 1).

A próxima mudança do ensino agrícola ocorreu com a da promulgação 
da LDB em 1961, dentre outras, dividiu o ensino médio para dois ciclos, um 
ginasial e outro colegial, subdividindo os cursos técnicos em industriais, 
agrícolas e comerciais (BRASIL, 1961).

O ano de 1964 foi marcado pela Revolução Verde e pela modernização 
do país com a participação do capital internacional. Tanto o setor público 
quanto o privado se tornaram responsáveis em garantir a preparação da 
mão de obra especializada para a nova realidade. Com o aumento da oferta 
de oportunidade de trabalho para profissionais de nível superior no segmento 
agropecuário e a incapacidade das universidades em atender a demanda, a 
formação técnica foi privilegiada, aumentando a importância desta moda-
lidade de ensino. Sob efeito deste panorama, o ensino agrícola passou a se 
expandir por todo país (SOBRAL, 2015).

Em 1967, a o Ensino Agrícola foi absorvido pelo Ministério da Educação e 
Cultura, assim como os órgãos responsáveis por sua atuação. Por consequên-
cia desta mudança, algumas políticas foram marcantes para reformulação 
do seu plano de trabalho, uma delas foi a metodologia da Escola-fazenda, 
baseada no princípio de “aprender a fazer e fazer para aprender”, o método 
foi implantado com o apoio do acordo MA/USAID e tinham o objetivo de 
proporcionar condições efetivas nos processos de produção, patrocinando 
a vivência da realidade social e econômica do meio rural (SOBRAL, 2015).

Uma outra política surge para o ensino agrícola com a criação da 
Coordenadoria Nacional do Ensino Agrícola (COAGRI) em 1973, objetivada 
em proporcionar assistência técnica e financeira aos estabelecimentos de 
ensino agrícola do MEC. A COAGRI possuía autonomia administrativa e 
financeira e isso permitiu a comercialização de produtos agropecuários pro-
duzidos nas escolas abria espaço para replicação, os recursos não eram 
recolhidos ao Tesouro Nacional (SOBRAL, 2015).
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A criação da COAGRI foi um marco na história das Escolas Agrotécnicas 
Federais, revitalizando o ensino agropecuário brasileiro. Os recursos adqui-
ridos possibilitaram a ampliação, modernização e reforma das instalações, 
a construção de novos laboratórios, bibliotecas e áreas para práticas espor-
tivas, unidades educativas de produção, aquisições de livros, regularização 
de terras. Além disso, os recursos garantiram a implantação e consolidação 
do sistema escola-fazenda e as cooperativas-escola, a contração de servi-
dores e possibilitaram a realização de capacitação, atualizando e reciclando 
o recurso humano disponível (BRASIL, 1994).

A política de educação adotada pela COAGRI sistematizou e garantiu 
uma identidade ao ensino agrícola, suas linhas norteadoras expressavam 
um viés progressista de muito sucesso (SOBRAL, 2015).

Em 1979, as escolas agrícolas federais passaram a ser denominadas de 
Escolas Agrotécnicas Federais (EAF), o período de 1975 a 1985 foi marcado 
pela mudança da política de Estado em adotar um caráter participativo e 
consensual, através de um discurso que apoiasse as classes menos favo-
recidas. Em 1986, a COAGRI fica subordinada à Secretaria de Ensino de 
Segundo Grau (SESG) (SOBRAL, 2015).

Ao adentrar na década de 1990, com todo os impactos gerados pela 
globalização da economia, da intensificação da aplicação da tecnologia, da 
robotização e automação, marca-se uma nova era nos meios de produção. 
Paralelo a isso, e ensino agrotécnico passou a ser subordinado à Secretaria 
Nacional de Educação Tecnológica (SENETE), que pouco tempo depois pas-
saria a ter o nome de Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC) 
(SOBRAL, 2015).

Ainda na década de 1990, uma nova proposta de ensino técnico e supe-
rior começa a ser discutida, uma das principais pautas eram a formação 
politécnica dentro das escolas. Vários projetos de reestruturação do ensino 
médio e profissional foram debatidos por diferentes grupos sociais e seus 
resultados serviriam de subsidio para a elaboração da nova LDB (SOBRAL, 
2015).

Com a aprovação da nova LDB, sob Lei n° 9.394 de 1996 e através do 
Decreto Federal n° 2.208 de 1997, instituíram a reforma da educação profis-
sional e tecnológica. Essa reforma teve caráter ideário de Estado Mínimo o 
que causou fortes reflexos nas escolas profissionalizantes federais do país, 
com sua nova proposta de formação politécnica (SOBRAL, 2015).
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Sobretudo, o Decreto n° 2.208 de 1997 separa a formação acadêmica 
do ensino profissional, se aproximando mais aos interesses do capital, 
representado por empresários e da comunidade internacional, ao invés dos 
educadores e sindicatos, engessando qualquer tentativa de se construir um 
currículo integrado e tirando a autonomia e liberdade acadêmica dessas ins-
tituições (SOBRAL, 2015).

Já no governo Lula, novas medidas para a educação profissional toma-
das, através do Decreto nº 5.154 de 2004, determinadas amarras foram 
eliminadas e a discussão de um projeto pedagógico politécnico é retomada 
pelo Governo Federal (SOBRAL, 2015). “A formação profissional orientada 
exclusivamente para o mercado de trabalho é revista e o conceito de qua-
lidade social passa a fazer parte dos novos projetos de curso” (SOBRAL, 
2015, p. 92).

A partir do projeto de expansão da rede de EPT de 2005 a diante, um 
grupo de trabalho constituído pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC) para discutir um novo e mais abrangente significado 
para o ensino agrícola, a formação politécnica foi apontada como a grande 
necessidade para o novo cenário (SOBRAL, 2015).

A criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em 
2008 foi um marco para a EPT no Brasil, esse projeto audacioso possibilitou 
o acesso a uma educação profissional pública, gratuita e de qualidade em 
todas as regiões do país, aumentando consideravelmente a oferta de cursos 
relacionadas à agropecuária, potencializando o desenvolvimento socioeco-
nômico e cultural da população atendida (SOBRAL, 2015).

Com vistas na formação completa, Duarte et al. (2016), apresenta o 
processo de humanização do indivíduo como um dos principais objetivos, 
se não o maior, da educação ao apresentar um caminho que cruza o seu 
ambiente natural a um intersubjetivo de viver em comunidade, com a natu-
reza e os outros animais. Esse processo de humanização não é mecânico 
e acabado, ele é construído com base nas contradições, nas dificuldades e 
na busca da superação da realidade desumanizadora que o homem cria em 
sua subjetividade nas relações com os demais.

Em suas propostas, Gramsci indica um caminho de superação da rea-
lidade criada para servir ao capital de forma unilateral, não limitando a 
educação como um trampolim social, mas como uma escola unitária que 
possibilite a formação integral como um caminho na busca de uma forma-
ção mais humana (DUARTE et al., 2016).
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No Brasil, as experiências da formação integral no campo da educação 
pública nacional foram protagonizadas por Anísio Teixeira no Rio de Janeiro 
em 1934 e anos depois por Darcy Ribeiro em 1983 e 1991, durante os manda-
tos do governador Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro acreditava 
que a educação seria a chave do desenvolvimento da nação (SILVA, 2015).

Nos últimos anos, novas propostas de educação foram baseadas nos 
conceitos de educação integral, um dos fatores que possibilitaram foi o 
aumento da jornada escolar diária (SILVA; SILVA, 2012). Um exemplo disso, 
são os cursos técnicos integrados ofertados nos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia.

Cavaliere (2010), destaca que a linha de pensamento de Anísio Teixeira 
possui grande afinidade com as ideias de John Deway, que entende a forma-
ção integral como o ato de compreender que o desenvolvimento do homem 
se dá pelo ato de fazer e não pela transmissão de conteúdo.

A busca contínua do homem para transformar e adaptar a natureza às 
suas necessidades requer o domínio do conhecimento. A estrutura social, 
a dinâmica, as diferentes óticas, direitos e deveres dos cidadãos e do reco-
nhecimento das instituições e o papel do homem em seu desenvolvimento, 
na qual encontra-se as bases científicas e instrumentais, que possibilita a 
construção de competências criadas pelas tecnologias. Tornando-o capaz 
de adquirir, não somente o saber teórico, mas também o prático, de modo 
articulado com o processo produtivo (SAVIANI, 1996).

Para Barros et al. (2011) e Moreira (2005), embora atualmente haja preo-
cupações com as questões ambientais e a mudança do perfil da formação 
técnica, onde o técnico deixaria de ser um sujeito neutro e detentor do conhe-
cimento inquestionável do seu universo. A educação agrícola apresentou-se 
ao longo da história, procedentes dos poderes hegemônicos em diferentes 
governos, fundou-se como uma mão de obra para execução de ordens e 
implementadora de pacotes tecnológicos.

A superação do atual modelo de educação e a transformação da reali-
dade será possível, se houver enfrentamento das contradições, ao exemplo 
de Marx apud Saviani (1989, p. 32), “para se ter uma educação transformada, 
é preciso uma sociedade transformada, e para se ter uma sociedade trans-
formada, é preciso ter uma educação transformada”, as mudanças devem 
ser orgânicas, dialéticas e contínuas.

Nestes contextos, não basta apenas saber reproduzir conhecimento ou 
executar uma atividade ou ação, mas sim compreender de forma ampla e 
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multidirecional, para que de fato seja efetivo. Deve-se buscar uma formação 
real e concreta com base intelectual, física e tecnológica para todos, sem 
privilegiar apenas um aspecto, mas a totalidade que compõe a sabedoria, 
levando em conta a unidade e a organicidade formativa (MARX e ENGELS, 
2011).

Aos moldes das Escolas de Aprendizes Artífices criadas em 1909, a his-
tória da formação técnica em agropecuária, segundo relatos, começou no 
Brasil no ano de 1911. Nela, trinta alunos iniciaram seus estudos na primeira 
turma do curso Técnico em Agricultura, ofertado na Escola Estadual Técnica 
em Agricultura, em Viamão, estado do Rio Grande do Sul. De todos estudan-
tes que começaram, após três anos de estudos, em 1913, apenas oito deles 
se formaram (CLAVISSO, 2011).

Nos próximos vinte anos a Escola Estadual Técnica em Agricultura de 
Viamão se popularizou e serviu como uma importante fonte de mão de obra 
especializada e caso de sucesso para a criação de novas escolas agrícolas 
que surgiriam no Brasil (CLAVISSO, 2011).

O curso técnico em agropecuária, criado em 1946, técnico agrícola, como 
concebido orginalmente, caminhou ao lado do ensino profissionalizante 
agrícola ao longo da história, da gênese à atualidade, é o mais conhecido 
e disseminado curso deste eixo tecnológico. Para atender particularidades 
ou pela necessidade de um conhecimento mais profundo em determinadas 
áreas, o curso foi ramificado em vários outros cursos das ciências agrá-
rias, como, a piscicultura, a fruticultura, agroecologia, dentre outros (BRASIL, 
1946; SOBRAL, 2015).

Com o objetivo de disciplinar a oferta de cursos técnicos da educação 
profissional e orientar as instituições de ensino e sociedade, o Catálogo 
Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT), concebido pela Portaria do MEC n° 
870, de 16 de julho de 2008, trouxe uma referência para o planejamento de 
cursos e a qualificação profissional do estudante egresso (BRASIL, 2008).

Considerando o exposto, o CNCT é atualizado ao longo do tempo para 
atender as novas demandas do mundo do trabalho. A primeira edição foi 
publicada no ano de 2008, a segunda em 2012 e a terceira (e atual) em 2014. 
Na última versão, o CNCT apresenta 227 cursos agrupados em 13 eixos 
tecnológicos, as cargas horárias mínimas, o perfil profissional do egresso, 
a infraestrutura mínima necessária, a área de atuação do profissional e 
ocupações, as normas associadas ao exercício da profissão, as forma-
ções intermediárias, continuada e de verticalização no itinerário formativo 
(BRASIL, 2014).
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Os atuais Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) Técnicos em 
Agropecuária Integrados ao Ensino Médio do IFMT se fundamentam nas 
bases legais e nos princípios norteadores da educação profissional nacional, 
contidos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 9.394/96, no Decreto nº 
5.154 de 2004, no Plano Nacional da Educação (PNE), no Catálogo Nacional 
dos Cursos Técnicos (CNCT), na legislação vigente que normatiza a EPT e 
o ensino médio brasileiro, nos documentos institucionais compostos pelo 
Projeto Político Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), Organização Didática (OD), sugerem uma proposta de formação omni-
lateral do cidadão (IFMT, 2016).

Nesse cenário, o IFMT, campus Campo Novo do Parecis, tem por objetivo 
formar e qualificar profissionais no âmbito da EPT, nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino, para os variados setores do mundo do trabalho, res-
peitando as necessidades elencadas a partir da compreensão do contexto 
socioeconômico regional. Consciente de sua função social, entende-se 
que seus objetivos não se dissociem de projetos de emancipação do ser 
humano, de forma ética, crítica e colaborativa (IFMT, 2016).

Recentemente, por advento da Portaria do Ministério da Educação (MEC) 
nº 1.719, de 8 de outubro de 2019, foi reaberto o processo de atualização do 
CNCT, o que gera uma série de questionamentos quanto aos rumos desta 
modalidade de ensino da EPT (BRASIL, 2019). As propostas serão recebidas 
nos próximos 30 dias da publicação da portaria, que posteriormente serão 
analisadas pela Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), 
auxiliada por especialistas dos respectivos eixos tecnológicos (BRASIL, 
2019).

As novas propostas passarão por consulta pública, em seguida será 
encaminhada ao Conselho Nacional da Educação (CNE) para as providen-
cias de análise e atualização, por fim, a fase de homologação pelo MEC 
(BRASIL, 2019).

Compreende-se segurança do trabalho por um conjunto de ações que 
tem o objetivo de minimizar os acidentes e as doenças ocupacionais, que 
visam proteger a integridade e a capacidade laboral, ou seja, garantir a qua-
lidade de vida do trabalhador no desempenho do seu ofício (PEIXOTO, 2011).

Os acidentes são causados por atos inseguros praticados pelo homem, 
na maioria das vezes consciente do que está fazendo, de que aquela condição 
é insegura ou que não esteja dentro das normas de segurança, assumindo 
risco e/ou o perigo do ambiente de trabalho (FREITAS, 2011).
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Uma das melhores formas de evitar os índices de acidentes é prevenindo 
que eles aconteçam. Alguns exemplos podem ser elencados através da uti-
lização dos equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletivas (EPC), contratação e equipe responsável especializada, 
com o treinamento e a conscientização dos trabalhadores, a instalação de 
placas e outras formas de avisos e alertas e investimento em proteção e 
alertas nos maquinários (COIMBRA; DAMATO NETO, 2016).

Além da Constituição Federal e das leis previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), há outra legislação que deve ser observada, trata da 
Saúde e Segurança do Trabalho presente nas Normas Regulamentadoras. 
Ao observar as particularidades do trabalho rural, as normas reguladoras 
do trabalho rural foram instituídas pela Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973. 
Incluem-se as atividades agroeconômicas, exploração industrial em empre-
sas agrárias não contempladas pela CLT e a exploração do agroturismo 
(BRASIL, 1973).

Pouco tempo depois, criada através da portaria n° 3.214/78 e suas altua-
lizações, as Normas Regulamentadoras (NRs) estabeleceram as regras 
que devem ser cumpridas por empregados e empregadores (BRASIL, 1978; 
PEIXOTO, 2011).

A princípio, foram criadas 28 NR (BRASIL, 1978), a medida que foram 
observadas as necessidades, novas normas foram elaboradas ao longo dos 
anos e atualizadas quando conveniente. Atualmente existem 37 normas, 
a última (NR-37), por exemplo, estabelece os requisitos mínimos de segu-
rança, saúde e condições de vivência no trabalho a bordo de plataformas de 
petróleo em operação nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) (BRASIL, 
2018, p. 1).

Para fins de elaboração das normas, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), através da Portaria n° 1.127, de 2 de outubro de 2003, estabelece os 
procedimentos a serem respeitados, bem como a composição da equipe 
(BRASIL, 2003).

Segundo Brasil (2003, p. 1), a metodologia de regulamentação deverá 
respeitar as seguintes etapas: I - definição de temas a serem discutidos na 
Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP); II - elaboração de texto 
técnico básico; III - publicação de texto técnico básico no Diário Oficial da 
União (DOU); IV - instalação do Grupo de Trabalho Tripartite (GTT); e V - 
aprovação e publicação da norma no DOU.

A Portaria n° 1.127/2003, sofreu algumas alterações em sua redação 
através da Portaria n° 1.473 de 29 de junho de 2010, atualizando o artigo 9A. 
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e os parágrafos subsequentes, entretanto, nada interferiu a sua essência e 
composição (BRASIL, 2010).

Dentre as NRs com maior importância, podemos destacar a NR-1, que 
trás as disposições gerais sobre as Normas Regulamentadoras e determina 
a observância por todos os atores envolvidos com o trabalho, sejam elas 
públicas e privadas, da administração direta ou indireta e pelos poderes que 
tenham empregados regidos pela CLT (BRASIL, 1978; 2019).

Em 2005, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Portaria n° 
85, de 03 de março de 2005, “aprova a NR-31, Norma Regulamentadora 
de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 
Exploração Florestal e Aquicultura” (BRASIL, 2005, p. 1). A norma também se 
aplica às atividades industriais desenvolvidas nos setores agrários (BRASIL, 
2005; 2018).

A NR-31 abrange todas as empresas rurais e equiparadas e estabelecem 
preceitos a serem observados para compatibilizar o planejamento e o desen-
volvimento das atividades com segurança e saúde do trabalho. Estabelece 
ao empregador rural ou equiparado obrigações como garantir as condições, 
higiene e conforto adequados para o desenvolvimento das atividades labo-
rais para todos os trabalhadores e elenca uma serie de obrigações para a 
avaliação, eliminação, minimização e controle dos riscos no trabalho rural 
(BRASIL, 2005; 2018).

A NR-31 apresenta os direitos dos trabalhadores rurais, além de outros 
desdobramentos, muitos deles semelhantes aos abordados em outras 
NRs, mas neste caso, se direcionam para as atividades desenvolvidas nos 
setores agrários, como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho Rural (CIPATR), as Comissões Permanentes de Saúde no Trabalho 
Rural, Comissão Permanente Nacional Rural (CPNR), Comissão Permanente 
Regional Rural (CPRR) (BRASIL, 2005; 2018).

Em suma, a NR-31 faz um apanhado completo dos riscos, procedi-
mentos, atores, instancias, atribuições, responsabilidades, dimensiona a 
constituição dos grupos que observam, organizam, fiscalizam, e atualizam 
os serviços de segurança do trabalho rural (BRASIL, 2005; 2018).

Define e normatiza as regras e orientações para o armazenamento, 
transporte, manipulação, uso e devolução das embalagens vazias de agro-
tóxicos, adjuvantes e produtos semelhantes. Aborda sobre os equipamentos 
de proteção individual e coletivo, meio ambiente e resíduos, transporte de 
trabalhadores, transporte de cargas, as edificações, instalações elétricas, o 
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trabalho com animais, máquinas, implementos e equipamentos agrícolas, 
trabalho em secadores e silos, entre outros, ou seja, a NR-31 busca atender 
todo o universo do trabalho no meio ambiente rural (BRASIL, 2005; 2018).

Metodologia

Esta pesquisa foi realizada de setembro a outubro de 2019 através de 
análise documental no âmbito dos campi agrícolas do IFMT, estado de Mato 
Grosso. O presente trabalho se tratou de uma pesquisa básica de investi-
gação do tipo exploratória, como uma tentativa de relacionar as ideias aos 
fatores observados para compreender as causas e efeitos de um determi-
nado fenômeno (GIL, 2010).

Quanto a natureza dos dados, em se tratando ao procedimento de 
analises, foi adotado a abordagem qualitativa. Em se tratando das técni-
cas de pesquisa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, através da análise 
documental. Segundo Gil (2010), o uso de consulta a fontes documentais 
é imprescindível em qualquer estudo de caso, o autor ressalta ainda, que 
essas informações podem auxiliar na elaboração das pautas para entrevis-
tas e dos planos de observação.

No levantamento documental foram examinados os Projeto Pedagógico 
de Curso (PPC), Matriz Curricular que auxiliaram na compreensão da forma-
ção do profissional técnico em agropecuária na instituição e os compararam 
com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) do Ministério da 
Educação para saber se os cursos técnicos em agropecuária do IFMT aten-
dem as competências descritas nos documentos e com isso destacar os 
possíveis estranhamentos.

Os dados observados na pesquisa passaram pelas etapas de seleção, 
codificação e tabulação, em conformidade com as recomendações sugeri-
das por Marconi e Lakatos (2017).

A edição de texto do trabalho foi realizada no programa computacional 
Microsoft Word 2013 e os dados tabulados com o auxílio do programa de 
planilhas eletrônicas Microsoft Excel 2013 (MICROSOFT, 2012).

Resultados e discussão

Dos doze cursos, três deles não fizeram menção alguma sobre ST, 
seis trabalham a ST em mecanização agrícola, um em construções rurais, 
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culturas perenes e zootecnia. Ao comparar ao CNCT, consta no perfil profis-
sional, observar os procedimentos de segurança no trabalho, já nas NRs são 
descritas várias regras para trabalhadores e empregadores.

A maioria dos PPCs trataram a segurança do trabalho na operação de 
máquinas e implementos isoladamente nas disciplinas de Mecanização 
Agrícola, segurança na criação de abelhas na disciplina de zootecnia e no 
cultivo de plantas perenes.

Considerações finais

Nenhum curso de técnico em agropecuária integrado ao ensino 
médio ou apresentou uma disciplina que aborde a segurança do trabalho 
exclusivamente.

O ensino agrícola atual traz consigo as marcas da formação tecnicista do 
passado e do trabalho em favor do capital e não do e para o trabalhador. Ao 
qual pouco considerada o bem-estar físico, mental e social do trabalhador.

Referências
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Introdução

O Brasil tem pouca tradição na orientação profissional, hoje nomeada 
também como orientação para a carreira (RODRIGUEZ, 1995). Nos 
últimos 50 anos os diversos programas voltados para a formação 

profissional, notadamente os oferecidos pelos Sistema Público de Emprego: 
PIPMO, PROTEC, PROEP, PLANFOR, PNQ e mais recentemente PRONATEC 
(CASTIONI, 2013), pouco contribuíram para efetivar uma política voltada 
para a melhorias das condições de adultos trabalhadores de baixa escola-
ridade. Propiciaram sim, uma “certificação vazia”, a partir da proliferação de 
milhares de cursos de curta duração (KUENZER, 2005).

De acordo com o site Época Negócios, em 2018, o Brasil teve 3,162 
milhões de pessoas em busca de um emprego e que estavam desempre-
gados há mais de dois anos, segundo os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As agências públicas são os locais para onde os trabalhadores se deslo-
cam quando são demitidos, na maioria das vezes, em busca de informações 
sobre o benefício do seguro-desemprego. É recorrente nas análises de 
especialistas que o Sistema Público de Emprego no Brasil, atua de forma 
descoordenada e atende na sua maioria trabalhadores com baixa escolari-
dade e baixa qualificação profissional (TOKARSKI, 2008).

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma proposta de orientação pro-
fissional no âmbito das agências públicas de emprego do Distrito Federal, 
que são geridas pela Secretaria do Trabalho do governo do Distrito Federal.

Uma das dificuldades que o SINE (Sistema Nacional de Emprego) encon-
tra, é oferecer ao trabalhador uma oportunidade que o ajude a se inserir no 
mundo do trabalho. Embora esteja prevista na Lei do FAT, o SINE não cum-
pre muito bem o que está definido, ou seja, as ações em prol do trabalhador 
não atuam em sintonia e o sistema não faz uso das informações do mesmo, 
orienta muito pouco e não consegue fazer com que o público prioritário seja 
atendido.

O desempenho do SINE é baixo, mesmo em momentos de crescimento 
econômico. Uma das razões indicadas para esse baixo desempenho, é a 
desqualificação do trabalhador, que muita das vezes está associada a baixa 
escolaridade, outras se refere ao perfil do trabalhador que alia o tempo de 
experiência em determinada ocupação e sua escolaridade.
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O atendimento das agências de emprego ao não fazer uso do conheci-
mento do trabalhador materializado nos registros das suas atividades tem 
um papel passivo, apenas registra e encaminha o candidato ao emprego, 
e que na maior parte das vezes, o faz para cumprir metas de atendimento. 
O atendimento realizado nas agências não explora o potencial do candi-
dato e ao invés de oportunizar um aperfeiçoamento ou melhoria das suas 
competências faz exatamente o inverso. Até mesmo, os cursos de qualifi-
cação que são oferecidos não miram a experiência do trabalhador, não raro 
encontramos situações onde um trabalhador da construção civil que busca 
qualificação na sua área é oferecido um curso de vigilante e porteiro.

Dessa forma a presente proposta visa estruturar uma proposta de aten-
dimento ao trabalhador oportunizando a possibilidade de identificar melhor 
a sua trajetória e oferecendo-lhe melhores perspectivas na sua busca por 
trabalho.

Metodologia

A presente reflexão é fruto do projeto de pesquisa que estamos desen-
volvendo junto as agências públicas de emprego do governo do Distrito 
Federal. Partiu-se de uma revisão da literatura, da trajetória do sistema 
público de emprego, das estatísticas sobre o número de atendimentos rea-
lizados nas agências de atendimento ao trabalhador. Além disso, utilizou-se 
da observação e dos procedimentos que os atendentes se utilizam para fazer 
o atendimento ao trabalhador e construiu-se uma abordagem para melhor 
oportunizar o conhecimento dos trabalhadores que procuram a agência na 
busca de uma nova colocação no mercado de trabalho.

O que é orientação profissional, qual seu papel e sua 
importância?

A inserção ocupacional move os trabalhadores na sua busca para se 
manterem empregados ou gerando renda para si e para sua família. A orien-
tação profissional pode contribuir ajudando na escolha de uma carreira, 
profissão e atividade, ao conciliar as condições pessoais e desejos da pes-
soa em relação ao mundo do trabalho.

Atualmente quando se pensa em orientação profissional, se busca aten-
der os vários momentos em que é preciso tomar decisões, planejar e assumir 
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uma posição no mundo do trabalho, muitas vezes enfrentando dificuldades e 
a necessidade da qualificação profissional. Com essa perspectiva, a orienta-
ção que já trabalhava com a primeira escolha, foi sendo trabalhada também 
no âmbito de profissionais que desejam mudar de profissão, ou seja, para 
àqueles que já fizeram sua primeira escolha, eventualmente buscam ajuda 
para rever essa escolha, ora por motivo pessoal, ora por mudanças no mer-
cado de trabalho.

A orientação para o trabalho pode ser útil em diversos momentos da vida 
profissional, por se tratar de uma reflexão sobre as dificuldades encontra-
das no mundo do trabalho, tais como; a procura do primeiro emprego, perda 
do emprego, insatisfação com o emprego, necessidade de qualificação e 
de crescimento pessoal. A orientação contribui por reconhecer as próprias 
necessidades e a compreender o passado, delineando o futuro, sendo assim, 
planejando o futuro.

Desafio: como as agências de emprego podem ter um papel 
mais ativo de apoio aos trabalhadores?

O SINE é parte do chamado Sistema Público de Emprego, recomendado 
pela Convenção No 88 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, 
de 09/07/1948 e que no Brasil foi promulgado pelo Decreto No 41.721, de 
25/06/1957, mas foi instituído na forma de serviço de intermediação de mão 
de obra em 1975 (Decreto N.o 76.403, de 08/10/1975). Em 1986, através do 
Decreto-Lei N.o 2.284/86, que instituiu o Plano Cruzado, foi implementado 
o seguro- desemprego. O programa de seguro-desemprego somente trans-
formou-se num mecanismo institucional reconhecido com a Constituição 
Federal de 05/10/88 – Capítulo II - Dos Direitos Sociais, artigo 7o e no Título 
IX - Das Disposições Constitucionais Gerais, artigo 239 –, que propiciou 
a criação do FAT em 1990 (Lei 7.998/1990). Em 1994, a partir do entendi-
mento de que a qualificação profissional deveria estar integrada às demais 
dimensões do SPE, foi instituído o Programa de Reciclagem Profissional. 
Esse programa foi denominado a partir de 1995 de Plano Nacional de 
Educação Profissional – PLANFOR e mais tarde, em 1998, de Plano Nacional 
de Qualificação do Trabalhador com a mesma sigla e, em 2003, muda para 
Plano Nacional de Qualificação – PNQ. Recentemente, o PNQ, a partir da 
Resolução no 808, de 24 de abril de 2018, do CODEFAT passou a chamar-se 
de Programa Brasileiro de Qualificação Social e Profissional - QUALIFICA 
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BRASIL. A partir desta orientação o MTE propôs que o QUALIFICA BRASIL, 
fosse implementado por meio das seguintes modalidades: I - Projetos de 
Qualificação; II - Qualificação à Distância; III - Passaporte Qualificação; e IV 
- Certificação Profissional.

No caso do SINE, a principal função é a de promover a (re)inserção do 
trabalhadordesempregado em um novo posto de trabalho assalariado. A 
partir de 2005 novas funções foram sendo assumidas pelo Sistema como 
as relacionadas à economia solidária, que inclusive, teve uma secretaria 
criada com o propósito específico no âmbito do Ministério do Trabalho e 
Emprego, SENAES. Entretanto, o desempenho do SINE mesmo em momen-
tos de crescimento econômico apresenta baixo desempenho medido entre 
vagas captadas e vagas preenchidas. Em nível nacional o aproveitamento 
das vagas nunca foi superior a 30%, embora em alguns estados esse apro-
veitamento possa ser maior. Uma das razões indicadas para esse baixo 
desempenho é a baixa qualificação do trabalhador, que em geral é muito 
pouco precisada, às vezes está associada a anos de escolaridade, outras 
se refere ao perfil profissional que alia a própria escolaridade e o tempo 
de experiência em determinada ocupação. A verdade é que a atuação do 
SINE, embora prevista na chamada Lei do FAT não cumpre o que ela mesmo 
determina, ou seja, as ações em prol do trabalhador estão desarticuladas 
basicamente porque o sistema não trabalha com as informações do tra-
balhador que dispõe, orienta muito pouco o trabalhador e não consegue 
garantir que o público prioritário seja atingido (CASTIONI, 2009). As princi-
pais constatações são de que é baixa a qualidade dos registros do sistema 
de identificação do trabalhador, a lista de cursos oferecida a ele não guarda 
relação nem com o setor e nem com a ocupação e por conta disso os cur-
sos oferecidos não o ajudam a melhorar suas competências no Mundo do 
Trabalho.

Basicamente uma das carências identificadas pelo sistema de interme-
diação é que ele não faz uso das informações que dispõe sobre o trabalhador 
que comparece a uma agência de intermediação. A orientação profissional 
inexistente não o auxilia a melhorar suas chances de reinserção e os cursos 
oferecidos não guardam relação com a sua trajetória. Guimarães (2009:69) 
captou como são organizadas as agências de intermediação públicas e pri-
vadas na RegiãoMetropolitana de São Paulo. Na visão da autora o lay out se 
orienta por três níveis: recepção, atendimento e retaguarda. Nas agências 
públicas a ênfase é muito maior na primeira, pois sinaliza que o demandante 
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deve permanecer por um bom tempo e segundo a autora sinaliza ao deman-
dante a vocação do sistema para bem acolher o trabalhador que está em 
busca de uma nova inserção no mercado de trabalho. A autora destaca que 
embora haja um contato com os atendentes que têm de preencher um longo 
questionário o espaço para a orientação é inexistente e o sistema basica-
mente se resume a cadastrar e encaminhar o trabalhador a uma vaga de 
emprego existente.

Entretanto, quando se analisa o desempenho do sistema de intermedia-
ção a questão da qualificação profissional é expressa na escolaridade e na 
experiência, deixando um grande número de pessoas sem as oportunidades 
de se reinserirem no Mundo do Trabalho. A proliferação de ações voltadas 
para essa população, como os cursos do FAT, às vezes, sobrepostas umas 
as outras, resultou naquilo que Kuenzer (2005) chamou de “certificação 
vazia”. É comumencontrarmos os trabalhadores com uma série de títulos 
obtidos em cursos de formação rápida efinanciados com recursos públicos, 
mas que não o ajudaram a melhorar sua formação básica.

Mesmo com o lançamento em 2017 do “Portal SINE” e o programa “mais 
empregos”, entre outros aplicativos, não foram capazes de atacar o pro-
blema principal, da Orientação Profissional. Pesquisas apontam que 75% 
das vagas não são públicizadas e 45% das vagas são ocupadas por pessoas 
indicadas por amigos.

Pesquisa realizado a pedido do então Ministério do Trabalho e Emprego, 
identificou que existe, de fato, pouco conhecimento do empregador sobre os 
serviços do SINE, 26%, em média, baixa atratividade e adesão do SINE para 
os trabalhadores (44%) e empregadores (14%) e as indicações pessoais 
respondem por 63% nos processos de intermediação a um novo emprego 
(MARINHO, 2010).

Processo de acolhimento do trabalhador – principais 
resultados apontados durante o processo de observação

Comumente os trabalhadores vão às agências públicas quando são 
demitidos, com intenção de receber o aval para o seguro-desemprego, em 
sua maioria eles tendem a esperar passar o tempo do seguro para começar 
a procurar um novo emprego. Com base na literatura e nas visitas in loco 
foi possível traçar um panorama dessa atividade nas agências de emprego.
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As questões preliminares para estruturar uma atividade de apoio aos tra-
balhadores que buscam as agências de intermediação envolvem os grupos 
que buscam algum tipo de apoio geralmente para; (CASTIONI, 2011).

1. primeiro emprego;
2. trabalhadores em situação de desemprego recorrente;
3. trabalhadores em situação de desemprego de longa duração;
4. desempregados em idade acima de 40 anos e baixa escolaridade.

Envolve também três momentos essenciais nos processos de orienta-
ção, são eles;

1. o autoquestionamento;
2. a reflexão a respeito da vida privada com foco no trabalho;
3. a identificação de alternativas para viabilização de escolhas 

profissionais.

Este projeto seria dividido em quatro etapas, sendo que para cada etapa 
seria desenvolvido instrumentos específicos para os distintos grupos que 
buscam apoio. Importante também seria criar uma rotina para que os dife-
rentes grupos pudessem aderir de forma espontânea a estas iniciativas, 
onde poderíamos ter abordagens como:

a) Tendências do Mundo do Trabalho – mudanças das profissões;
b) Relações Sociais, novas formas de regulação do trabalho (reforma 

trabalhista);
c) empreendedorismo e cooperativismo.

Por exemplo: Todo mês teríamos a formação de grupos. Toda primeira 
segunda-feira do mês se formaria os grupos e depois se organizariam as 
atividades de cada um deles sempre respeitando as especificidades.

Etapa 1 : Questionamento do seu papel no trabalho e no contexto social.

Tem como objetivo trabalhar as questões sobre importância social do 
trabalho; perceber características e interesses pessoais; fazer com que o 
orientando expresse suas dúvidas e ansiedades; levar o orientando a expres-
sar seus sentimentos em relação à dificuldade de escolha.
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Etapa 2: Compreensão do seu passado (condição histórica) para 
visualização de futuro (construção da identidade).

Tem duas coisas como objetivo, fazer com que o orientando estabeleça 
uma relação dele com sua trajetória profissional e os seus projetos; auxiliar 
o orientando a imaginar-se no passado, no presente e no futuro, inter-rela-
cionando-os com o seu projeto de vida.

Etapa 3: Conscientização de seus interesses e de suas necessidades.

Essa tem como objetivo, propiciar um contato com as habilidades genéri-
cas e qualificação relacionadas à atuação profissional, propiciando também 
uma primeira reflexão sobre as profissões e as habilidades específicas reque-
ridas por elas, permitindo um contato com outras profissões, despertando 
o interesse por aquelas até então desconhecidas; ter uma visão global do 
mercado de trabalho, dos seus interesses, de suas possibilidades e neces-
sidade de qualificação, bem como de afinidade entre outros membros do 
grupo permitindo articulações futuras; incentivar a pesquisa de informações 
tanto sobre mercado de trabalho, possibilidades de qualificação e áreas de 
atuação/atividades; Situar valores, preconceitos, estereótipos e fantasias 
que surgirem e relação às profissões ou atividades.

Etapa 4: Planejamento de futuro (desenho de proposta de vida).

E por fim, essa tem como objetivo aprofundar o conhecimento sobre 
trabalho, bem como, levar o orientando a ter consciência de que seus inte-
resses, simpatias e antipatias em relação à profissões/ atividades e como 
elas estão influenciando sua percepção do mundo do trabalho, propiciando 
o questionamento, construção e planejamento de sua entrada ou

reentrada no mundo do trabalho; perspectivas de retorno aos estudos, 
seja para completar partes da sua trajetória educacional ou para obter uma 
certificação profissional.
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Considerações finais

Ainda em caráter preliminar o desenvolvimento do trabalho permitiu 
identificar junto as agências de atendimento ao trabalhador uma disponi-
bilidade dos gestores em oferecer este serviço aos trabalhadores, uma vez 
que isso também, permite melhorar a performance das agências na rela-
ção entre vagas captadas e vagas aproveitadas. Além disso, percebeu-se 
nesta fase inicial do projeto uma disposição dos atendentes de colaborarem 
com o desenvolvimento do projeto. Uma das dificuldades é que o sistema 
de informações, onde estão regisradas as informações da vida pregressa 
dos trabalhadores não registra com precisão as atividades desenvolvidas. 
A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO é muito limitada em expli-
citar as competências dos trabalhadores, dessa forma o conhecimento em 
geral se vincula a escolaridade, mas na maior parte dos que procuram as 
agências a escolaridade destes trabalhadores é muito baixa, necessitando 
de ações para a sua elevação.
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A TUTORIA E SEU PAPEL NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA A FORMAÇÃO HUMANA

Maria Helena Bezerra da Cunha Diógenes1 | Adriana Aparecida de Souza2 
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Resumo: Com o crescimento e expansão das tecnologias digitais de infor-
mação e de comunicação vários setores da sociedade foram beneficiados e 
passaram por mudanças, em especial a Educação a Distância, que foi evo-
luindo a cada nova tecnologia, como a carta, o rádio, a televisão, chegando a 
internet, proporcionando um maior alcance espacial e temporal para alunos 
e equipe docente. Para compor um curso a distância novos atores entraram 
em cena, é o caso do professor mediador, ou simplesmente tutor presencial e 
a distância. O tutor tem a função de orientar e acompanhar desenvolvimento 
dos alunos, bem como avaliar a aprendizagem dos mesmos mediando esse 
processo entre alunos e professores. Este artigo justifica-se pela necessidade 
de compreender a importância do tutor na educação superior a distância, e 
objetiva refletir sobre a atuação da tutoria a distância para a formação humana 
dos alunos. A pesquisa é de cunho bibliográfico, bem como, de relato de expe-
riência, pois busca discutir a contribuição da tutoria para a formação humana 
dos discentes. E as considerações destacam que o tutor tem um papel primor-
dial junto a aprendizagem na construção da formação humana dos alunos do 
curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados.
Palavras-chave: Tutoria, Relato de Experiência, Educação Profissional, 
Educação a Distância.
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Introdução

A emergência das tecnologias digitais da informação e da comunica-
ção (TDIC) proporcionaram novos direcionamentos ao processo de 
ensino aprendizagem principalmente pela educação a distância, pois 

o desenvolvimento da Internet, proporcionou vias alternativas de geração e 
de disseminação do conhecimento.

De acordo com Casttels (2003) em 2000 haviam 378 milhões de usuários 
da Internet (6,2% da população mundial), desse total 42,6% são da América 
do Norte, 23,8% da Europa Ocidental, 20,6% da Ásia, América Latina com 4%, 
Europa Oriental com 4,7% e os escassos Oriente Médio com 1,3% e África 
com 0,6%. Em 2018 já eram 4,021 bilhões de pessoas estão conectadas a 
rede mundial de computadores (53% de todas as pessoas do planeta) como 
aponta o último relatório Digital in 2018, divulgado pelos serviços online 
Hootsuite e We Are Social (TECMUNDO, 2018).

Na Educação a EaD foi o setor mais beneficiado com os avanços tec-
nológicos contemporâneos, desde a atuação das equipes pedagógicas aos 
recursos utilizados. Nesse sentido Carvalho (2015) afirma

“O uso das TIC’s modificou a infraestrutura de diversos setores da 
sociedade, facilitando, sobretudo, a formação de redes e a des-
centralização das atividades de gestão. A formação de redes na 
sociedade da informação abrange não somente as relações entre 
produção do conhecimento e tecnologia, envolvendo as dimen-
sões socioeconômicas e culturais” (CARVALHO, 2015, p.72).

Assim, a Educação a Distância (EaD) trouxe novas possibilidades para 
a aprendizagem. Neste novo contexto, os papeis que antes o professor e 
alunos tinham são transformados. Nessa lógica, a educação a distância via 
Internet redefine esses papeis conhecidos historicamente.

Esse artigo visa discutir o papel do tutor na formação humana no contexto 
da EaD no Curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados. 
Nessa direção, nosso texto visa refletir sobre as contribuições do tutor para 
a formação humana no curso em questão na EaD. Assim, a partir de um 
relato de experiência na tutoria buscamos apontar as contribuições que o 
tutor possui na relação com os discentes para a formação humana.

O tutor a distância tem o papel de observar e organizar todo o fluxo de 
conhecimento no processo de aprendizagem, bem como, tirar as dúvidas 
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dos alunos. O relato de experiência uma metodologia que descreve uma 
dada experiência, de modo a apontar as contribuições relevantes para uma 
área de atuação, no nosso caso em específico na educação.

Entendemos o ser humano de forma integral, “o qual, no confronto com 
outros sujeitos, afirma a sua identidade social e política, e reconhece a identi-
dade de seus semelhantes” (CEFET-RN, 1999, p. 47). Essa concepção de ser 
humano resulta em conceber o direito a uma formação em que os aspectos 
científicos, tecnológicos, humanísticos e culturais estejam incorporados e 
integrados. Assim, os conhecimentos das ciências denominadas duras e os 
das ciências sociais e humanas serão contemplados de forma equânime, 
em nível de importância e de conteúdo, visando a uma formação integral 
do cidadão autônomo e emancipado. Essa perspectiva implica competência 
técnica e compromisso ético, que se revelem em uma atuação profissional 
pautada pelas transformações sociais, políticas e culturais necessárias à 
edificação de uma sociedade igualitária (MOURA, 2014).

Metodologia

Nesse sentido, nossa metodologia é de cunho bibliográfico, bem como se 
baseia no relato de experiência que contempla uma contextualização, obje-
tividade e os aportes teóricos que fundamentaram a experiência na tutoria. 
Desse modo, acreditamos que o tutor tem um papel primordial junto ao pro-
cesso educacional para contribuir para a formação humana dos alunos do 
curso de Formação Pedagógica para Graduados não Licenciados.

O referido curso é ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Zona Leste, “oferece 
vários cursos a distância de demanda institucional, bem como por meio da 
Rede Escola Técnica do Brasil (Rede e-tec Brasil) e do Sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB): são nove cursos de especialização, dois de gradua-
ção, sete técnicos de nível médio subsequente e seis cursos de formação 
inicial e continuada, todos na modalidade a distância, atendendo a cerca de 
5.000 alunos nas salas de aula virtuais dos polos de apoio” (Portal IFRN – 
EaD, 2019).

O levantamento de dados para o presente estudo for realizado no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Plataforma Moodle, utilizada pelo 
Campus Natal Zona Leste.
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Figura 1: Contexto atual para o relato de experiência de tutoria

Fonte: AVA (2019), elaboração do autor.

Fundamentação teórica

De acordo com Barros (2019) a educação a distância no Brasil deu-se 
início em na década de 1960 as aulas eram transmitidas por rádio e mate-
rial impresso. O Instituto Universal Brasileiro e o Instituto Monitor são os 
maiores responsáveis pelo ensino a distância no nosso país, seus cursos 
eram direcionados a educação profissional tais como: técnico em eletrônica, 
secretária, técnico em contabilidade dentre outros.

Ainda de acordo com a autora, foi em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional que o país avançou na EaD, nesse sentido, se cons-
tituíram os primeiros cursos superiores regulamentados pelo Ministério da 
Educação (MEC). A Lei possibilitou o crescimento da EaD, e nessa lógica a 
com a informatização proporcionou entre os anos de 2004 e 2005 o aumento 
32%, com 215 cursos reconhecidos pelo MEC (BARROS, 2019).

Atualmente a EaD vem crescendo a passos largos, com o avanço tec-
nológico, e com a internet ampliou as oportunidades de alunos dos mais 
variados níveis de instrução terem acesso a conhecimento sem que isso 
advenha de um professor presencial. Nesse sentido, uma das grandes dis-
cussões, tem sido o papel do tutor na Educação a Distância como sendo um 
profissional importante no processo de consolidação dessa nova realidade 
da educação.

Silveira, Souza e Silva (2019) destacam que a EAD dar nova função ao 
professor, o professor nesse contexto aparece como tutor a distância, e tem 
a missão de orientar e/ou mediar as atividades dos alunos desta modali-
dade. Os autores ainda apresentam que o MEC (BRASIL, 2007) reconhece 
o papel do tutor, logo enfatizam o papel fundamental que este profissional 
exerce no processo educacional de cursos no ensino superior, no ensino 
básico e na educação profissional.
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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte - IFRN, que conta hoje com 21 campi em diversas cidades do Estado. 
A instituição foi estruturada para atuar na Educação Profissional em níveis 
básico, técnico e tecnológico e superior. O campi Zona leste de Natal (EaD) é 
o campo empírico de nossa experiência.

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) estudado, as atri-
buições dos tutores a distância são as seguintes:

• Acompanhar os acadêmicos em todas as disciplinas do 
período;

• Orientar o acadêmico para estudo a distância, incentivando a 
autonomia da aprendizagem;

• Registrar o progresso, as dificuldades e os resultados obtidos;
• Orientar, com clareza, o acadêmico que apresentar dificul-

dade para navegar pelo ambiente virtual ou a entender a 
metodologia adotada no curso;

• Discutir, com o auxílio do Professor Formador de cada disci-
plina, os conteúdos de cada disciplina;

• Acompanhar a avaliação da aprendizagem dos acadêmi-
cos, bem como a elaboração do TCC, de Relatórios, e outros 
procedimentos;

• Dar suporte ao acadêmico que esteja tendo dificuldades em 
acompanhar os conteúdos;

• Propor estratégias de estudo;
• Orientar os acadêmicos sobre a importância da pesquisa 

científica;
• Incentivar debates e produções individuais e coletivas;
• Auxiliar o professor na correção de avaliações quando 

solicitado;
• Representar o professor nos fóruns quando solicitado;
• Fazer um mapeamento, com a finalidade de acompanha-

mento, dos
• acessos dos alunos, com vistas a agir preventivamente nos 

mecanismos que podem desencadear em evasão.
• Promover o sentimento de pertencimento do aluno no curso 

por meio de propostas de atividades integradoras e comuni-
cação mediada por tecnologia;

• Promover um ambiente igualitário e seguro para as 
manifestações,
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• incentivando a aprendizagem colaborativa, o tratamento 
igual a todos os participantes, de modo dialógico, inclusivo e 
sem formalidades;

• Engendrar feedback construtivo, em linguagem dialógica e 
interativa, analisando cuidadosamente as respostas indivi-
duais, com comentários objetivos referendados nos critérios 
de avaliação, pontuando considerações sobre como melho-
rar a produção;

• Criar um pronunciamento marcadamente pessoal mantendo 
regularidade de contato tendo como objetivo a promoção da 
autonomia do aluno (IFRN, 2018, p.23).

Segundo Prado, Casteli, Lopes, Kobayashi, Peres e Leite (2012) o tutor 
exerce um papel fundamental na Educação a Distância, porque possibilita a 
interação personalizada e contínua do aluno com o conhecimento, e nesse 
sentido, viabiliza via sistema a articulação necessária entre os elementos 
do processo de ensino aprendizagem para que a educação alcance seus 
objetivos propostos. “Sua principal atribuição deste profissional é o esclare-
cimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, 
participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto 
pedagógico” (BRASIL, 2007, p. 21). Desse modo, o tutor trabalha com os 
alunos na diminuição da distância geográfica por meio das tecnologias, de 
modo que, contribui com sua aprendizagem.

Relato de experiência

É importante destacar que a proposta do Projeto Político Pedagógico 
do IFRN visa uma formação humana de seus alunos, logo, as práticas vão 
voltadas para desnvolver a reflexão, o pensamento crítico de modo, que os 
alunos consigam relacionar os conhecimentos adquiridos pelos conteúdos 
das disciplinas e consigam fazer uma relação com sua realidade, bem como, 
proporcionar a o diálogo crítico na construção do conhecimento.

Assim minha atuação como tutura teve início em 2017 no curso de 
Manutenção e Suporte em Informáticia, ofertado pelo Mediotec. Em 2017 
eu concluíra o mesmo curso em que estava atuando como tutora, porém 
na modalidade presencial. Logo essa compreensão fora assimilada 
rapidamente. Inicialmente eram 151 alunos, de diferentes localidades, dife-
rentes formações e idades, sendo mais um desafio a ser trabalhado pelos 
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professores e tutores. Outro ponto a ser levado em consideração é a oferta 
em rede, em que conteúdos, calendários e práticas deveriam ser iguais ou 
semelhantes para manter o padrão do curso como um todo.

Os alunos, que estavam agrupados por polos, foram distribuídos por 
tutores, sendo o polo de São Gonçalo do Amarante o mais numeroso, com 
74 alunos, distribuídos para 3 tutores, enquanto os demais ficaram com 
um polo por tutor. Sendo minha primeira experiência como tutora tive que 
assimilar as nuances que diferenciam um professor de um tutor para não 
ir além do que era solicitado pela professora, quanto ao acompanhamento 
sempre próximo e as correções das atividades, em que são profissionais 
de diferentes locais e expertise com tal incumbência, além da professora. A 
comunicação com os alunos via Moodle também foi um item a ser refletido, 
pois a comunicação com meus alunos anteriores era mantida por várias 
vias além do ambiente virtual, pois a interpretação de uma mensagem difere 
muito de indivíduo para indivíduo, por isso estas são bem pensadas antes de 
enviadas para evitar ambiguidade e acarretar algum problema para alunos e 
equipe docente. Essa experiência me abriu novas oportunidades. No final do 
ano de 2018 participei do processo seletivo para tutor do curso de Formação 
Pedagógica para Graduados não Licenciados ofertado pelo IFRN Campus 
Natal Zona Leste, esse curso iniciou em outubro de 2018.

Nesse processo, a primeira atividade para nós tutores foi compreender 
a proposta desse curso, que visa licenciar graduados não licenciados como 
bacharéis e tecnólogos, tornando-os habilitados em suas formações iniciais 
para o exercício da docência. É interessante apontar que essa é a primeira 
oferta do curso via EaD, sua primeira versão foi um curso presencial, e com 
essa nova proposta vem também novos desafios.

Acompanho os alunos de São Gonçalo do Amarante desde a primeira 
disciplina, estamos agora na quinta, com 58 alunos divididos entre 2 tutoras. 
Eu e minha colega tutora não nos conhecíamos, mas com as constantes 
reuniões por mês ou semanas (dependendo da demanda) e por intermédio 
de conversas via Whatsapp mantemos uma ótima relação e negociamos 
bem as práticas perante a turma, isso é importante pois é percebido pelo 
aluno quando a equipe não apresenta um bom relacionamento, visto que 
as informações podem ser passadas de forma equivocada por falta de 
comunicação entre o grupo, faltando o alinhamento entre os membros que 
produzem um bom andamento com o processo educativo dos alunos.

Vejo que a comunicação entre tutores de disciplinas diferentes ainda 
é falha, causando dúvidas entre os alunos, até mesmo se confundem ou 
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desconhecem a que disciplina o tutor faz parte. Várias vezes os alunos tiram 
dúvidas de outras disciplinas e quando questiono qual a disciplina o aluno ou 
troca ou não lembra o nome da disciplia, quando a dúvida é muito específica 
repasso a coordenação que irá acionar a equipe da disciplina em questão, 
senão tento ajudar o aluno no que posso.

O trabalho com a EaD tem como principal aspecto a necessidade de um 
feedback após cada atividade, como forma não de justificar apenas a nota, 
mas como orientação para as próximas atividades, foi nesse momento que 
percebi o quanto um feedback em uma atividade fundante na decisão de um 
aluno, a princípio pode-se dizer que escrever o feedback é o mais demorado 
da atividade de um tutor, porém ao receber mensagens de agradecimento 
pelo feedback e que vai melhorar nas próximas atividades é tão gratificante 
que essa parte da atividade passa a ser vista com outros olhos.

Nesse processo de retorno ao aluno buscamos construir uma relação 
entre o conteúdo discutido e explorado, com a realidade dos alunos de modo 
a estimular o pensamento crítico e reflexivo no processo de ensino aprendi-
zagem, sendo um momento em que de fato o tutor desenvolve as bases da 
formação humana.

Diferente da prática docente presencial que até mesmo um olhar entre 
professor e aluno já é uma mensagem enviada e compreendida, no caso 
da tutoria a distância há um tempo de no máximo 48 horas para essa com-
preensão. Ou seja, o tutor trabalha de formas síncronas e assíncronas e 
deve administrar esses aspectos para a efetividade de sua prática docente.

Uma característica negativa da EaD ainda é a evasão, que nós tutores 
tentamos evitar com o acompanhamento e orientação junto aos alunos, em 
que muitas vezes o tutor se torna um conselheiro, um psicólogo do aluno que 
pensa em desistir, e os motivos são os mais distintos, no caso desse curso, 
alguns alunos acreditavam que estavam cursando pedagogia, ou seja, sua 
compreensão inicial foi errada e não questionava a equipe de apoio, logo 
esse entendimento o faz desistir e evadir-se do curso, problemas de saúde, 
problemas com o trabalho, falta de tempo, enfim, os relatos com as motiva-
ções para a evasão são muitos, cabe ao tutor e professor estudar a melhor 
solução para garantir a permanência e conclusão exitosa do aluno.

Junto as especificidades presentes no ensino a distância o curso de 
Formação para Graduados não Licenciados apresenta as especificidades 
do público heterogêneo, dando ao tutor a possibilidade de aprender com o 
essa mistura de experiências e sugestões que temos como feedbacks dos 
alunos e, como estamos em comunicação direta com eles podemos passar 
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para os professores e coordenadores nas reuniões para as próximas ofertas 
do curso, visto que essa é a primeira oferta na modalidade EaD do Campus 
Natal Zona Leste.

Ser tutora é viver ora em uma sala barulhenta de alunos, ora em silên-
cio perturbador, há momentos que a caixa de mensagens e os fóruns de 
dúvidas estão em alvoroço, porém há períodos que os alunos somem e 
cabe a nós trazê-los de volta a sala de aula, ou seja, ao ambiente virtual de 
aprendizagem.

São esses momentos de silêncio que a atenção deve ser redobrada, é 
nesse momento que o aluno está passando por alguma situação difícil ou 
por alguma aflição, necessitando de apoio e caso não haja esse sentimento 
de empatia a ideia de desistir do curso será recorrente e talvez se concretize, 
gerando no aluno um sentimento de frustração, como aconteceu com um 
aluno que tem um problema de saúde e já desistiu de outros cursos por essa 
limitação física.

É importante destacarmos que esse processo só é possível porque bus-
camos nos inspirar no processo de ensino aprendizagem que contribua 
para uma formação humana, em que o aluno consiga relacionar saberes, 
construir reflexões bem como pensamento crítico que ancorem as transfor-
mações sociais.

Considerações finais

O texto buscou discutir o papel do tutor na formação humana dos alu-
nos no curso de graduação para não licenciados. Nesse sentido buscamos 
apreender a partir da experiência docente na tutoria as relações estabele-
cidas no processo de ensino aprendizagem para a formação humana dos 
alunos no curso.

Nesse sentido, o tutor precisa estar disposto a aprender com as conjun-
turas do processo de aprendizado em um curso EaD, não basta responder 
dúvidas e corrigir atividades, é preciso lembrar que são pessoas que colo-
cam seus futuros acadêmicos em nossas mãos e devemos apoiá-los e 
conduzi-los ao caminho da leitura, da persistência, do salto a obstáculos do 
cotidiano, a construção reflexiva, o desenvolvimento do pensamento crítico 
e por fim, comemorar, mesmo que a distância, o sucesso de seus alunos, 
pois eles estarão na sociedade refletindo as experiências e aprendizados de 
toda a equipe e do curso.
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A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM SERVIÇO DE DOCENTES 
BACHARÉIS E TECNÓLOGOS NO INSTITUTO FEDERAL DO 
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Ana Cláudia Uchôa Araújo1 | Hobson Almeida Cruz2  

Armênia Chaves Fernandes Vieira3 | Jarbiani Sucupira Alves de Castro4  
Érica de Lima Gallindo5

Resumo: No âmbito da educação profissional do sistema federal de ensino, 
observam-se alguns desacordos da legislação no tocante à formação do 
docente que atua simultaneamente na educação básica e superior. Enquanto 
a LDB exige a formação mínima de licenciado para atuar no ensino médio e 
no mínimo pós-graduação lato sensu para os docentes que atuam em cur-
sos de graduação, a Lei nº 12.772/2012, que trata dos perfis dos docentes 
que podem ser contratados para atuar nos institutos federais, exige destes 
somente uma graduação, gerando a necessidade permanente de formação 
pedagógica para os docentes recém contratados. Neste contexto, o IFCE 
ofertou, entre 2016 e 2018, uma formação pedagógica em serviço para os 
docentes bacharéis e tecnólogos da instituição, a qual se constitui objeto de 
análise deste trabalho, que tem por objetivo avaliá-la tanto do ponto de vista 
dos desafios percebidos na sua execução quanto dos resultados obtidos 
nas práticas dos docentes após realização do curso, sem desconsiderar as 
suas potencialidades. Por meio de consulta realizada aos docentes egres-
sos do curso, mesmo que de forma preliminar, foi possível verificar que o 

1 Pedagoga do Instituto Federal do Ceará, Pró-reitoria de ensino. 
 E-mail: ana@ifce.edu.br.
2 Pedagogo do Instituto Federal do Ceará, Pró-reitoria de ensino. 
 E-mail: hobson.cruz@ifce.edu.br.
3 Pedagoga do Instituto Federal do Ceará, Pró-reitoria de ensino. 
 E-mail: armenia@ifce.edu.br.
4 Pedagoga do Instituto Federal do Ceará, Pró-reitoria de ensino. 
 E-mail: jarbiani@ifce.edu.br.
5 Docente do Instituto Federal do Ceará, Campus Aracati. 
 E-mail: erica.gallindo@ifce.edu.br.
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curso atendeu às expectativas do aluno docente no que dizia respeito: (i) 
à contribuição para o desenvolvimento e aprofundamento de conteúdos 
didáticos-pedagógicos voltados para EPT; (ii) à sua reflexão quanto à prá-
tica adotada; e (iii) à melhoria da sua atuação nessa modalidade de ensino 
e de seu desenvolvimento profissional. Os dados apresentados sugerem 
maior aprofundamento da temática, através da continuidade das pesquisas 
empreendidas.
Palavras-chave: Formação docente, especialização, educação a distância.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Sinopse Estatística da Educação Básica de 2018, dos 
513.403 docentes que atuam no ensino médio, apenas 27.420 não 
possuem curso de licenciatura e nem fizeram alguma complemen-

tação pedagógica. Provavelmente, este baixo número de não licenciados é 
resultado das exigências presentes na legislação brasileira e, no caso da 
Educação Profissional, do “limbo” legal a que os docentes que atuam na 
modalidade foram expostos desde a sua criação. Conforme o art. 62 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), a graduação na forma de 
licenciatura é condição formativa inicial para que o docente atue na educa-
ção básica, admitindo-se que profissionais com diploma de nível médio, na 
modalidade normal, possam exercer o magistério tanto na educação infantil 
quanto nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. A LDB também 
estabelece, em seu art. 66, que para atuar no ensino superior, a formação 
do docente deverá se dar em nível de pós-graduação, prioritariamente em 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).

Os institutos federais, criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro 
de 2008, são instituições de educação básica e superior, especializados na 
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino. Desta forma, à luz da LDB, para atuar nos diversos níveis de ensino, 
os docentes dos institutos federais precisam ser graduados em cursos de 
licenciatura (para atuar nas componentes da base nacional comum rela-
tivas ao ensino médio), e ter no mínimo um curso de pós-graduação lato 
sensu (para atuar em cursos de graduação).

Por meio de concurso público, os docentes dos institutos federais ingres-
sam na carreira do magistério de ensino básico, técnico e tecnológico 
(EBTT), para atuar em cursos de educação básica e de educação superior. 
No art. 10 da Lei nº 11.772, de 28 de dezembro de 2012, que regulamenta 
essa carreira, é estabelecido que um diploma de graduação é a formação 
exigida para o docente, não especificando a formação em licenciatura. 
Desta forma, o corpo docente destas instituições, que atua também na for-
mação técnica de nível médio, pode ser composto ainda por profissionais 
com formação exclusiva em bacharelado ou tecnologia, contrariando a exi-
gência prevista na LDB para a formação de docente da educação básica. 
Além disso, se não tiverem pelo menos um curso de pós-graduação, estes 
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docentes não poderão atuar no ensino superior, já que o cumprimento das 
exigências legais é condição sine qua non para as avaliações da educação 
superior6.

No âmbito da educação profissional, para lidar com a inadequação da 
formação docente ao nível de ensino em que atua, a Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Educação (CEB/CNE) publicou uma resolu-
ção - Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012 - assegurando 
o direito dos docente graduados, não licenciados, em efetivo exercício na 
profissão docente, de participar de formações pedagógicas ou ter reconhe-
cidos seus saberes profissionais, estabelecendo que tais ações podem ser 
consideradas equivalentes à licenciatura, entre outras possibilidades, um 
curso de pós-graduação lato sensu de caráter pedagógico. Ainda no art. 
40 da resolução supracitada, o CNE/CEB estabelece os sistemas de ensino 
como os responsáveis por viabilizar a formação pedagógica dos docentes.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) vem ofertando, desde 2006, cur-
sos de pós-graduação lato sensu destinados à docência na educação 
profissional, propiciando aos docentes discussões e reflexões acerca dos 
conhecimentos pedagógicos em alinhamento com a prática cotidiana de 
sala de aula. Mais recentemente, evidenciando uma preocupação com a 
formação docente para educação profissional em vários níveis, a Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/
MEC) disponibilizou recursos financeiros adicionais para que os institutos 
federais disponibilizassem mais vagas neste tipo de formação. O IFCE foi 
uma das instituições de educação profissional contempladas e ofertou um 
curso de pós-graduação lato sensu intitulado Especialização em Formação 
Pedagógica para Docência de Educação Profissional e Tecnológica. Este 
curso, ofertado na modalidade a distância, ofertou 140 vagas aos docentes 
bacharéis e tecnólogos do IFCE que não possuíam formação complementar 
pedagógica.

Neste trabalho, apresentam-se os detalhes da adesão à proposta da 
Setec, da concepção e da execução do curso, fazendo-se a análise da 
formação ofertada, tanto do olhar dos profissionais envolvidos no desen-
volvimento do projeto quando sob a ótica dos docentes que participaram 
do processo como estudantes. Pretende-se avaliar o curso tanto do ponto 

6 As avaliações do ensino superior são conduzidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) usando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004.
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de vista das questões que dificultaram sua execução quanto dos resultados 
obtidos nas práticas dos docentes após realização do curso, sem desconsi-
derar as suas potencialidades.

As partes seguintes deste trabalho estão assim organizadas. Na próxima 
seção é apresentada a metodologia utilizada para a realização do trabalho 
de formação apresentado, desde a candidatura para o fomento proposto 
pela Setec/MEC até a concepção pedagógica do curso oferecido. Na Seção 
3, apresenta-se um panorama da formação pedagógica no Brasil e em 
seguida, na Seção 4, detalha-se a formação docente realizada no IFCE. Por 
fim, apresenta-se uma análise dos resultados obtidos, seguidos das consi-
derações finais dos autores a respeito do trabalho realizado.

2. Metodologia

A pesquisa desenvolvida é de natureza exploratória, conforme Zikmund 
(2000), tendo por objetivo diagnosticar uma dada situação, desenvolver a 
exploração de alternativas ou a descoberta de novas ideias, na tentativa de 
adquirir uma maior aproximação da realidade investigada.

Para adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado, tomou-
-se como base de estudo legal e bibliográfica: (i) as legislações como a LDB 
e a Resolução CNE/CEB nº 06/2012; as respostas dos egressos do curso, 
provenientes de documentos institucionais do IFCE, como o projeto pedagó-
gico do curso objeto deste trabalho; e (iii) os estudos de Moura (2008) e de 
Machado (2008), dentre outros autores.

Além dos documentos supracitados, por meio de questionário eletrônico 
estruturado, disponível no Google Docs, foi realizada uma pesquisa junto a 
todos os docentes que concluíram o curso proposto, com o objetivo de ana-
lisar os impactos decorrentes da formação em suas práticas pedagógicas 
cotidianas.

Procurou-se, à luz das respostas obtidas, conhecer a efetividade da 
formação vivenciada, sob a perspectiva do egresso, ao mesmo tempo con-
frontando-as com o prescrito nos documentos e na bibliografia consultada. 
Tal ação visou estabelecer as proximidades e os distanciamentos entre o 
que a legislação e os estudos empreendidos apresentam e o que os docu-
mentos institucionais e curriculares do curso analisado trazem, a fim de 
detectar os limites e potencialidades de sua consecução, a partir dos sujei-
tos diretamente implicados.
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3. A formação docente no Brasil

Conforme mencionado anteriormente, dados de 2018 do INEP apon-
tam que cerca de 94% do total de 513.403 docentes, que atuam no ensino 
médio, têm formação de graduação e destes, cerca de 94% são graduados 
em licenciatura, incluindo neste grupo aqueles não licenciados com com-
plementação pedagógica. A Tabela 1 apresenta estes números em detalhes.

Tabela 1: Docentes por formação acadêmica,

Ensino Fundamental Total de
Docentes

Docentes
com E.F.

Docentes
com E.M. Docentes com Graduação

Licenciado Não licenciado
Anos Iniciais do E.F. 762.884 1.576 162.531 589.585 9.192
Anos Finais do E.F. 763.831 1.369 100.462 643.589 18.411

Ensino Médio 513.403 243 30.891 454.849 27.429

Fonte: INEP/2018.

Este cenário parece representar uma adequação perfeita entre o que pre-
coniza a legislação em vigor e a prática educacional cotidiana. Entretanto, é 
preciso desvelar um pouco mais os que os números parecem apresentar. Ao 
se considerar a área específica da licenciatura de formação do docente e as 
disciplinas em que ele atua, surgem algumas questões que merecem desta-
que. A partir dos microdados do Censo da Educação Superior, foi construída 
a Figura 1, a partir da qual pode-se avaliar o grau de adequação do perfil 
docente às disciplinas que ele ministra.

Figura 1: Formação docente versus disciplinas de atuação no ensino médio

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir dos microdados do Censo da Educação Básica 2018.
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A partir dessa figura é possível visualizar que o maior número de docen-
tes do ensino médio está concentrado na disciplina de língua portuguesa 
(102.744), seguida de matemática (94.972) e história (71.285). Outro des-
taque que pode ser citado é a disciplina de física, na qual apenas 30% dos 
docentes que nela atuam são licenciados na área. Assim, embora quase 
todos os docentes que atuam no ensino médio sejam graduados em 
licenciatura, há ainda grandes distorções entre a formação do docente no 
tocante à sua área específica de atuação, sobretudo, em áreas como Física, 
Biologia, Química e Matemática, cujos cursos possuem um baixo número de 
egressos.

Ao se analisar a oferta de cursos de licenciatura no Brasil nos últimos 
anos, percebe-se que somente em 2017, 649 mil novas vagas foram aber-
tas, resultando em 1.5 milhão de matriculados em cursos de licenciatura 
naquele ano, sendo 60,4% das vagas na modalidade a distância. O Quadro 
1 apresenta uma sistematização das matrículas em cursos de licenciatura 
nos últimos 8 anos, contemplando as modalidades de ensino presencial e a 
distância.

O número de estudantes que concluem os cursos de licenciatura é muito 
inferior aos que ingressam a cada ano. Com um olhar no ano de 2017, veri-
fica-se que enquanto estão ingressando 528.507 novos estudantes, apenas 
237.818 estão se formando. Considerando que o ingresso nos últimos anos 
vem ocorrendo de forma regular, conclui-se que estes cursos possuem 
um elevado número de desistentes. A esse respeito, Ruiz et al. (2007), num 
extenso relatório elaborado para o MEC, apontaram que as causas para tal 
desistência estão relacionadas às repetências sucessivas ao longo da forma-
ção, à falta de condições financeiras para se manter no curso de graduação, 
à expectativa de baixos salários no magistério, à violência nas escolas, às 
condições inadequadas para o exercício da docência, dentre outras, o que 
sugere, a partir do apresentado, uma remodelação do percurso formativo 
associada à remodelação do sistema educacional para o qual esse sujeito é 
formado para atuar.
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Quadro 1: Ingressantes, matrículas e formados em licenciatura no Brasil 2010-2017.

Ano Instituições Cursos Ingresso Total Matriculados Formados

2013 1.265 7.920 469.237 1.374.174 201.353

2014 1.259 7.856 568.425 1.466.548 217.040

2015 1.261 7.629 528.507 1.471.930 237.818

2016 1.296 7.356 595.895 1.520.494 238.919

2017 1.325 7.272 649.137 1.589.440 253.056

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir dos microdados do Censo da Educação Superior 
2010-2017.

Tomando como exemplo novamente a disciplina de física, dos 67.013 
docentes que atuam nesta disciplina no ensino médio, somente 20.152 são 
licenciados na área, evidenciando uma necessidade de formação em física 
de outros 46.821, para citar apenas aqueles que já estão no exercício do 
magistério. Entretanto, percebe-se um desalinhamento entre a necessidade 
posta e a oferta existente, já que em 2017 apenas 9.284 novos estudantes 
ingressaram em cursos de física no Brasil. Aliado a esta questão, nos últimos 
anos, o curso de física vem formando pouco menos de 2.000 estudantes por 
ano, número bem inferior ao necessário somente em se tratando de atuação 
no ensino médio. O caso de física foi utilizado como ilustração, mas não 
está isolado, sendo esta uma realidade presente em várias outras discipli-
nas do ensino médio. Reforça-se, ainda, a dissociação entre os currículos 
de pós-graduação, sobretudo a acadêmica, que formam essencialmente o 
pesquisador, muitas vezes, desvinculados da atuação na/para a educação 
básica, evidenciando o abismo que separa ambas.

No campo da formação de professores para a educação profissional, 
objeto de estudo deste artigo, a situação se torna mais aguda, uma vez que 
a modalidade herda os problemas acima pontuados, no que dizem respeito 
à formação do docente para o ensino médio, somando-se a isso a ausên-
cia de formação e discussão para a docência em cursos de bacharelado, 
engenharias e graduações tecnológicas, cujos egressos vão justamente 
atuar como docentes nesta modalidade. Esta lacuna formativa vem sendo 
preenchida no Brasil pelas esporádicas formações pedagógicas, a exemplo 
da experiência do IFCE descrita na seção a seguir.
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4. A especialização em formação pedagógica do IFCE

É fato que muitos estudiosos têm apontado o vazio formativo do 
docente da educação profissional, reflexo do campo legal, quando se fala, 
especificamente, da pulverização de leis e de programas desencontrados 
e sobrepostos, quando destinados a estes sujeitos, ao longo da história da 
modalidade: “dada esta diversidade de situações e dispersão das soluções 
que vêm sendo praticadas, os professores da educação profissional são 
levados a atuar com um mínimo de orientações pedagógicas e técnicas”. 
(MACHADO, 2008, p. 17).

Neste cenário de percursos formativos reduzidos, esporádicos e isola-
dos, muitas vezes, sem conexão entre si, chegou-se ao século XXI, período 
que inaugura a maior expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (RFEPCT) e a consequente absorção de um grande 
contingente de mão de obra docente, nem toda ela com a formação peda-
gógica prevista na legislação educacional. Assim, esta subseção busca 
discorrer sobre mais uma experiência no campo formativo dos docentes da 
EP, agora datada deste período expansionista.

Por meio do Ofício Circular nº 170/2014/CGDP/DDR/SETEC-MEC, a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(Setec/MEC) convidou as instituições da RFEPCT7 a se candidatarem à 
oferta de curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, 
na modalidade a distância, com o objetivo de promover e fomentar ações de 
capacitação dos docentes destas instituições. O IFCE atendeu àquela cha-
mada e foi selecionado para ofertar 140 vagas do referido curso para os 
docentes bacharéis e tecnólogos em exercício na instituição, iniciando as 
aulas no ano de 2016 e encerrando as atividades com as defesas de traba-
lhos de conclusão de curso em 2018.

O projeto pedagógico do curso proposto, curso de pós-graduação lato 
sensu intitulado Especialização em Formação Pedagógica para Docência de 
Educação Profissional e Tecnológica, foi construído com base nos referen-
ciais legais existentes e justificado pela falta de oferta estruturada de cursos 
de formação de professores para educação profissional e tecnológica, 

7 Os institutos federais fazem parta da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tec-
nológica (RFEPCT), instituída pela Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
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resultando na ausência de saberes e competências pedagógicos específi-
cos para atuar nos diversos níveis e modalidades ofertados pelo IFCE.

O público-alvo do curso foi composto por docentes da carreira EBTT, por-
tadores de diploma de graduação (bacharelado ou tecnologia), de modo a 
propiciar-lhes uma formação que atendesse à excepcionalidade prevista no 
art. 40 da Resolução CNE/CEB nº 06/2012, transcrito a seguir, no que diz 
respeito à formação docente em nível de especialização como equivalência 
à licenciatura exigida pela LDB para atuação no ensino médio:

Artigo 40. A formação inicial para a docência na Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio realiza-se em cursos de 
graduação e programas de licenciatura ou outras formas, em 
consonância com a legislação e com normas específicas defini-
das pelo Conselho Nacional de Educação.
(...)
§ 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efe-
tivo exercício na profissão docente ou aprovados em concurso 
público, é assegurado o direito de participar ou ter reconhecidos 
seus saberes profissionais em processos destinados à formação 
pedagógica ou à certificação da experiência docente, podendo 
ser considerado equivalente às licenciaturas:
I - excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de 
caráter pedagógico, sendo o trabalho de conclusão de curso, pre-
ferencialmente, projeto de intervenção relativo à prática docente;

Em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 02/1997, a matriz cur-
ricular do curso ofertado tinha a carga horária de 680h/a, dentre as quais, 
342 h/a foram à distância via ambiente virtual de aprendizagem, 88 h/a se 
deram nos encontros presenciais e 250 h/a se deram em articulação com 
a prática. O curso foi organizado, ainda, com disciplinas relacionadas a três 
eixos distintos, a saber: (i) núcleo contextual, com bases filosóficas e políti-
cas educacionais; núcleo estrutural, com a base didático-pedagógica; e (iii) 
núcleo integrador, com as bases integradoras de ensino.

As aulas presenciais ocorreram no IFCE - campus de Fortaleza, sob o 
regime de um a dois encontros, por mês, geralmente ocorrendo às sex-
tas-feiras. Com exceção da disciplina de trabalho de conclusão, que era 
ministrada por um professor orientador para cada grupo de estudantes, 
nas demais disciplinas do curso, os discentes eram acompanhados por um 
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professor tutor, responsável por fazer a condução didática do conteúdo no 
ambiente. O professor tutor, por sua vez, era coordenado por um professor 
formador, que acompanhava seu trabalho e ministrava as aulas presenciais.

Aos alunos que não completaram o total das exigências necessárias à 
aprovação nas disciplinas, foi oportunizado um repercurso para cada disci-
plina pendente, totalmente on-line, com duração de até quinze dias corridos. 
Estes repercursos ocorreram ao final dos módulos 1 e 2. Somente para o 
módulo 3 não foi oferecido repercurso, por este ser o módulo da terminali-
dade da formação.

Para a conclusão do curso, foi prevista no projeto pedagógico a obrigato-
riedade da realização de um trabalho de pesquisa resultante de intervenção 
pedagógica realizada pelo docente em instituição de educação profissional 
e tecnológica. Este trabalho final do curso individual deveria ser escrito na 
forma de trabalho monográfico no formato de artigo, e apresentado oral-
mente pelo docente perante uma banca de três avaliadores. Os trabalhos 
poderiam versar sobre os eixos do ensino, da pesquisa, da gestão, da exten-
são e da inovação, desde que com enfoque na educação profissional. O 
pressuposto associado era que, a partir da sua reflexão sobre a prática, os 
docentes pudessem nela intervir, tomando como ponto de ação inicial um 
problema por eles percebido em seu cotidiano educativo.

Na seção seguinte, se discutirá, pelo prisma dos egressos, de que forma 
esse desenho curricular lhes favoreceu quanto ao seu exercício docente.

5. Resultados e discussões

No contexto da legislação educacional, a oferta do curso de formação 
pedagógica aos docentes bacharéis e tecnólogos do IFCE cumpriu sua fun-
ção na medida em que assegurou o direito dos docentes, aprovados em 
concurso público, de participar de formação pedagógica, conforme prevê o 
art. 40 da Resolução CNE/CEB nº 06/2012. Entretanto, como o objetivo da 
formação transcende o mero cumprimento formal de regras estabelecidas 
na legislação, procurou-se avaliar os resultados obtidos sob a ótica do ele-
mento focal deste processo: os docentes que concluíram o curso.

Para o percurso da investigação ora traçado, os docentes foram convida-
dos a responder um questionário estruturado, composto de 8 (oito) questões, 
buscando identificar, entre outros aspectos, as impressões quanto à moti-
vação para o ingresso, quanto ao alcance dos objetivos do curso e quanto 
à melhoria da prática docente. Por se tratar de uma pesquisa de opinião, 
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o questionário foi baseado na escala Likert, onde o docente precisava dar 
uma nota de 1 a 5, com o valor 1 representando “discordo totalmente” e o 
valor 5 “concordo plenamente”, de forma a medir o grau de conformidade do 
docente com cada afirmação. Dos 49 docentes egressos consultados, 60% 
preencheram o questionário cujas respostas estão consolidadas e apresen-
tadas na Figura 3 a seguir.

Analisando os resultados da Figura 3, percebe-se que, de maneira geral, 
os docentes apresentaram uma percepção positiva acerca do curso reali-
zado, visto que para todas as afirmações positivas estabelecidas, a maior 
parte das respostas ficou concentrada entre 4 (concordo) e 5 (concordo 
plenamente).

O maior nível de concordância se deu em relação à forma de execução 
“semipresencial” do curso, provavelmente por permitir a conciliação com as 
demais atividades desempenhadas pelos cursistas, que continuaram em 
serviço enquanto realizavam a formação pedagógica. Além disso, cerca de 
80% concordaram com a afirmação de que os encontros presenciais pro-
piciaram maior aprofundamento dos conteúdos ministrados, contribuindo 
com a ideia de que “A formação e a capacitação devem, portanto, ir além da 
aquisição de técnicas didáticas de transmissão de conteúdos para os pro-
fessores [...].” (MOURA, 2008, p. 30).

Figura 3: Consolidação das respostas à avaliação realizada com os egressos do curso 
analisado.

Fonte: Elaborada pelos autores, a partir das respostas ao questionário aplicado junto aos 
egressos.
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Por outro lado, grosso modo, pode-se afirmar que o menor nível de 
concordância se deu com a afirmação de que somente a exigência legal 
foi motivadora para a realização do curso, o que demonstra a existência 
de interesse dos docentes por capacitações que auxiliem em suas práticas 
pedagógicas cotidianas. Esta conclusão pode ser referendada pelas afir-
mações 1 e 2, para as quais a maioria dos respondentes concordou com a 
contribuição do curso para o conhecimento e o aprimoramento do exercício 
da prática na educação profissional, sendo reiterada ainda pelas afirmações 
3 e 4, quando se avalia positivamente o atendimento à expectativa com o 
curso e o estímulo à reflexão sobre a prática docente, corroborando com 
a perspectiva de que “[...] essa modalidade educacional [a educação pro-
fissional] contempla processos educativos e investigativos de geração e 
adaptação de soluções técnicas e tecnológicas de fundamental importân-
cia para o desenvolvimento nacional e o atendimento de demandas sociais 
e regionais, o que requer o provimento de quadros de formadores com 
padrões de qualificação adequados à atual complexidade do mundo do tra-
balho.”(MACHADO, 2008, p. 14).

Na execução do curso, utilizou-se o Moodle como ambiente virtual de 
aprendizagem. Sobre este ambiente, na análise da avaliação dos docen-
tes, evidencia-se muitas concordâncias parciais com a afirmação 7. Isso 
requer um aprofundamento futuro quanto a quais melhorias poderiam ser 
realizadas neste ponto, observando-se aspectos como layout, organização 
dos conteúdos das aulas, arquitetura da informação, tempo de resposta da 
ferramenta, entre outros. Estes resultados permitem, inclusive, que se ava-
lie outras opções de ambientes virtuais que possam facilitar ainda mais o 
desenvolvimento do curso pelos estudantes e pelos profissionais envolvidos 
na aprendizagem.

Por fim, percebeu-se que dos docentes que reconheceram o curso como 
algo que contribuiu em alguma medida para seu desenvolvimento didático-
-pedagógico, nem todos sentiram suas expectativas atendidas em relação 
ao conteúdo ministrado. Isso sinaliza uma necessidade de revisão do curso, 
principalmente no tocante à elaboração do material didático, do programa 
de unidade didática, do plano de aula, da capacitação do professor formador 
e da metodologia de trabalho adotada.
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6. Considerações finais

Como mencionado anteriormente, há um notório desencontro de legis-
lações educacionais que tratam da formação de professores para atuar 
na educação profissional, principalmente no sistema federal de ensino. 
Enquanto a LDB exige a formação mínima de licenciado para atuar no 
ensino médio e no mínimo pós-graduação lato sensu para os docentes que 
atuam em cursos de graduação, a Lei nº 12.772/2012, que trata dos perfis 
dos docentes que podem ser contratados para atuar nos institutos federais, 
exige destes somente uma graduação, gerando a necessidade permanente 
de formação pedagógica para os docentes recém contratados.

Neste contexto se insere a formação pedagógica que foi ofertada aos 
docentes bacharéis e tecnólogos do IFCE entre 2016 e 2018, para a qual se 
verificou, mesmo que de forma preliminar, alguns resultados no que tangem 
à apropriação dos conteúdos trabalhados no discurso docente, bem como 
à ocorrência de possíveis mudanças nas atividades desenvolvidas em sala 
de aula. A partir de consulta realizada aos egressos, foi possível concluir que 
o curso atendeu às expectativas do aluno docente no que diziam respeito: 
(i) à contribuição para o desenvolvimento e o aprofundamento de conteú-
dos didáticos-pedagógicos voltados para EPT; (ii) à sua reflexão quanto à 
prática adotada (planejamento, avaliação, relação com seus alunos); e (iii) à 
melhoria da sua atuação nessa modalidade de ensino e de seu desenvolvi-
mento profissional.

A partir das experiências consolidadas no IFCE por mais de uma década, 
reforça-se a necessidade do estabelecimento de uma política institucional de 
formação inicial e continuada de seus docentes, que não dependa exclusiva-
mente de programas especiais propostos pelo governo federal. Além disso, 
entende-se que o raio de ação dessas formações precisa ser ampliado para 
englobar os servidores técnicos-administrativos, vez que estes também são 
atores de relevância fundamental no universo da educação profissional.

Por fim, no horizonte formativo da instituição, essa oferta de formação 
pedagógica ao seu quadro funcional, ao mesmo tempo em que contribui 
para a importância da visibilidade formativa de e para quem atua efetiva-
mente na educação profissional, evidencia que a atuação do educador nesta 
modalidade perpassa obrigatoriamente também pela discussão e formação 
de cunho didático-pedagógico que trabalhe para além da instrumentaliza-
ção de educadores e educandos.
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PROFESSORES INICIANTES/INGRESSANTES  
NA REDE FEDERAL

Liziani Mello Wesz1 | Rudinei Itamar Tamiosso Wesz2

Resumo: O presente trabalho, advindo da observação do processo pelo qual 
se deu a inserção de dois professores, originariamente do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico (EBTT), na Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica (RFEPCT), particularmente nos Institutos Federais 
de Mato Grosso (MT) e de Roraima (RR), objetiva investigar como se deu 
esse processo, com base nas narrativas de si. Considerou-se, com subsí-
dios na abordagem qualitativa de Lima et al (1996) e André (1995), buscar 
dados alicerçados na percepção dos indivíduos envolvidos, com relação ao 
processo de inserção na Rede Federal de ensino, atribuindo visibilidade às 
suas inquietações, dúvidas e necessidades específicas. Esta pesquisa obje-
tiva também, por meio das citadas narrativas, compreender a importância da 
adequação às atribuições necessárias ao desempenho das práticas docen-
tes utilizadas nos Institutos Federais (IFs), uma vez que, por não estarem 
habituados às especificidades que esta nova função estabelece e aos pro-
cedimentos que se tornam necessários para o desenvolvimento-docente, 
nesta fase de adequação ao ingresso na nova carreira, educadores inician-
tes, comumente, se deparam com grandes e duros desafios. Os resultados 
deste trabalho apontaram a necessidade da leitura prévia, pelo professor 
iniciante, dos documentos que disciplinam a carreira dos docentes dos IFs 
e a importância do apoio dos mestres já experientes, como principais ações 
para o sucesso daqueles recém-chegados aos IFs.
Palavras-chave: Professor Iniciante, Professor EBTT, Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Inserção Profissional 
Docente.

1 Professora do Instituto Federal de Mato Grosso - MT. 
 E-mail: liziani@hotmail.com;
2 Professor do Instituto Federal de Mato Grosso - MT. 
 E-mail: weszrudinei@hotmail.com
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Introdução

O objetivo desta pesquisa tem por intuito investigar como se deu o 
processo de inserção profissional de dois professores iniciantes de 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e protagonizar as vozes 

destes professores, que passaram a fazer parte, do quadro de servidores 
efetivos, na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(RFEPCT). Vale lembrar que, ao ingressarem neste sistema de ensino, os 
educadores iniciantes encontram inúmeros desafios e, visando desvelar 
estas dificuldades, os próprios docentes descrevem o percurso trilhado, 
subsidiado pela abordagem qualitativa.

Amparamo-nos, nesta abordagem, pois André (1995, p. 24), apresenta 
alguns aspectos que devem ser considerados, como “a observação parti-
cipante, a entrevista intensiva e a análise de documentos”, com “ênfase no 
processo, ou seja, naquilo que ocorre no processo e não no produto ou nos 
resultados finais”. A autora salienta, ainda, a “preocupação com o signifi-
cado, com a maneira própria com que as pessoas veem a si mesmas, as 
suas experiências e o mundo que as cerca”. E, finalmente, esta abordagem 
“o pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, locais, eventos, man-
tendo com eles um contato direto e prolongado” (Ibid., p.25).

São observados relatos pormenorizados e cronológicos dos ritos de pas-
sagem dos professores, em narrativas que, segundo Abrahão (2003, p. 81), 
“permitem, dependendo do modo como são relatadas, universalizar as expe-
riências vividas nas trajetórias de nossos informantes”. Na contextualização 
histórica, apropriamo-nos das considerações teóricas de Frigotto; Ciavatta 
(2003), Moura (2012), em documentos do Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) de 2016, nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
de 1996, 1971, 1961 e nas Resoluções do Conselho Superior (CONSUP) do 
Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e do Instituto Federal de Roraima 
(IFRR).

Com relação à formação de professores com foco no docente iniciante, 
buscamos o aporte em Cavaco (1999, p. 179), quando destaca que a inser-
ção docente é um período “de tensões, de desequilíbrios e de reorganizações 
frequentes, de ajustamentos progressivos das expectativas e aspirações 
ocupacionais no universo profissional”. Em Calil (2012, p. 32), por afirmar 
que o professor “se depara com um cenário bastante complexo quando 
chega a uma escola, precisa atingir objetivos, lidar com uma diversidade de 
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alunos, com sentimentos e emoções” e que, além disso, deve “ter um bom 
discurso didático, dominar os conteúdos disciplinares e saber como trans-
formá-los em pedagógicos de modo a atender às necessidades dos alunos, 
ter bom manejo de sala de aula, adaptar-se ao clima e à cultura da escola”.

De tal modo, objetivamos uma análise que atribua visibilidade ao pro-
cesso vivido pelos iniciantes, destacando como os Institutos Federais (IFs) 
ordenam o trabalho-docente e, especialmente, como se sentem, ao se depa-
rarem com essas atribuições.

Metodologia

O presente estudo desenvolveu-se com o objetivo de investigar como se 
deu o processo de inserção profissional de dois professores iniciantes no 
EBTT. Os participantes desta pesquisa foram dois docentes que já possuíam 
experiência em outras redes de ensino quando assumiram a docência, nos 
âmbitos dos IFs. A abordagem foi qualitativa e a metodologia sustentada 
pela observação participante, ambas sob a ótica dos professores, em suas 
experiências vivenciadas.

Como questões norteadoras desse trabalho: De que forma os professo-
res iniciantes/ingressantes passam a compreender o processo de inserção 
na carreira docente e a adesão em determinadas atividades institucionais? 
Como se sentem os professores iniciantes/ingressantes ao adentrarem a 
RFEPCT para exercerem suas funções? Quais são suas maiores dúvidas e 
pretensões com relação a sua prática docente?

A pesquisa se desenvolveu no IFMT e o IFRR, sendo o Iniciante/
Ingressante A, o professor do IFMT, que principiou suas atividades em 2012 
(com 12 anos de experiência anterior) e o Iniciante/Ingressante B, do IFRR, 
em 2016 (18 anos de vivência anterior). As entrevistas foram em número de 
três e as respostas constituíram-se nas narrativas de si.

Durante a trajetória docente as narrativas são importantes registros, de 
acordo com Passeggi et al. (2013, p. 17), pois “contribuem para a trans-
formação de sentidos histórico-culturais, concernentes às representações 
de si, do outro e da ação do sujeito no mundo, tanto para a pessoa que 
narra quanto para aqueles que leem, escutam e analisam essas narrativas”. 
As entrevistas constituem-se em instrumentos que possibilitam, segundo 
Lüdke e André (1994, p. 34), “correções, esclarecimentos e adaptações que a 
tornam sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas”.
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As análises serão desenvolvidas a partir de dois eixos: o primeiro, obser-
var o modo como se deu a inserção dos professores, seus dilemas e desafios 
ao iniciarem suas atividades nos IFs, apesar de já terem experiência docente; 
o segundo, perceber quais foram os procedimentos de que se apropriaram 
para desenvolver suas práticas e se sentirem mais incorporados no novo 
ambiente de trabalho.

Proposta educacional dos Institutos Federais

A proposta de educação dos IFs está ancorada na integração segundo a 
qual a educação básica se torna parte inseparável da educação profissional, 
em todos os campos onde se dá a preparação para o mundo do trabalho: 
seja na esfera produtiva, seja nos processos de formação inicial, bem como 
nos cursos de formação técnica, tecnológica ou superior.

Ciavatta (2012, p.85) apropria-se de Gramsci e reitera que o trabalho é tido 
como princípio educativo, no sentido da superação dicotômica do trabalho 
manual/intelectual, com o intuito de formar trabalhadores com capacidades 
de atuar como dirigentes e cidadãos, em cujo sentido a formação integrada 
busca “[...] superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social 
do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar”.

Conforme os documentos oficiais, os IFs deverão ofertar educação pro-
fissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 
qualificando profissionais para os diversos setores da economia, em estreita 
harmonia e consonância com os setores produtivos e a sociedade, orien-
tando sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento 
dos arranjos produtivos locais.

Segundo o Decreto nº 6.095 (2007, art. 4, § 2°, I - VII), no plano aca-
dêmico, além de ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
cursos de formação continuada, realizar pesquisas, desenvolver atividades 
de extensão articulada ao setor produtivo, os IFs devem estimular e apoiar 
processos educativos que levem à geração de trabalho, renda e, ainda, em 
relação à educação superior, ministrar cursos de graduação e pós-gradua-
ção, objetivando a formação de professores, especialistas e profissionais, 
para os diferentes setores da economia.

A probabilidade da efetiva integração entre a educação básica e a edu-
cação profissional deu-se com a aprovação do Decreto nº 5.154/2004, que 
possibilitou a abertura e o estímulo à formação integrada, mas não trouxe 
a garantia de sua implementação. O texto deste decreto admite que a 
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articulação entre o Ensino Médio (EM) e a educação profissional possa ocor-
rer de forma integrada, segundo os pressupostos da formação omnilateral. 
Tais presunções implicam o direcionamento para um currículo convergente 
com as propostas da formação integrada que, segundo Ramos (2011, p. 
776), seria a “[...] formação do sujeito em múltiplas dimensões, portanto, 
omnilateral – e da superação da dualidade estrutural da sociedade e da edu-
cação brasileiras”. Segundo a autora, o currículo, assim pensado, organiza

[...] o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-apren-
dizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como 
sistema de relações históricas e dialéticas que constituem uma 
totalidade concreta. Esta concepção compreende que as dis-
ciplinas escolares são responsáveis por permitir apreender os 
conhecimentos já construídos em sua especificidade conceitual 
e histórica; ou seja, como as determinações mais particulares 
dos fenômenos que, relacionadas entre si, permitem compreen-
dê-los (RAMOS, 2011, p. 776).

Entretanto, essa articulação não ocorreu da forma esperada, gerando, 
sim, retrocessos, pois a proposta original de integração entre a educação 
básica e a educação profissional fragmentou-se, tendo em vista a reestru-
turação do MEC, em que o EM ficou sob a responsabilidade da Secretaria de 
Educação Básica e o Ensino Técnico Profissional sob a tutela da Secretaria 
de Educação Média e Tecnológica.

Conforme o MEC (2016), encontram-se distribuídos, nos Estados bra-
sileiros, 38 IFs que oportunizam a formação inicial, bem como a formação 
continuada. Estes Institutos também, permitem o acesso a cursos técnicos 
e superiores de tecnologia, licenciaturas e programas de pós-graduação. 
Ademais, do universo específico desta Rede Federal (RF) de ensino, também 
fazem parte dois Centros Federais de Educação Tecnológica, 25 Escolas 
Técnicas vinculadas às Universidades Federais, a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná e o Colégio Pedro II, sendo computados 644 campi em 
funcionamento, até maio de 2016.

As atribuições dos professores no EBTT

Os professores, ao adentrarem a RF de ensino, se deparam com 
vários tipos de dificuldades relacionadas à realização de suas práticas. As 
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expectativas e os sentimentos de insegurança, com relação ao novo desafio, 
são enormes e as dúvidas tomam conta destes professores, que, além de 
tudo, precisam traçar/planejar um caminho a ser seguido.

O professor na RFEPCT dos IFs é orientado a nortear suas ações nas 
Resoluções do CONSUP destas instituições, nos documentos que regem a 
instituição: o PDI, os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) em que serão 
ministradas suas aulas, bem como de outras legislações e normas, para 
estar ciente e fundamentar-se nas atribuições referentes à prática docente. 
Deverá, inclusive, detalhar em seu Plano Individual de Trabalho (PIT) as ati-
vidades que executa e, deve ser preenchido independentemente do IF e do 
Campus do qual faça parte.

As atividades de Ensino, Resolução nº 116, 2013, p.03), “são aquelas de 
natureza teórico-práticas desempenhadas em sala de aula, em ambientes 
tecnológicos e/ou em campo, previstas nos Projetos Pedagógicos/Planos 
dos Cursos ofertados pela Instituição”.

1º [...] planejamento; atendimento ao aluno; reuniões pedagógicas; 
reunião de pais e mestres; aula de reforço; elaboração e correção 
de avaliações, conselho de classe, registro de notas, dentre outras 
voltadas para o trabalho pedagógico. § 2º A preparação de aulas 
e de material didático, como parte integrante da carga horária 
dedicada às atividades de apoio ao ensino, compreende a realiza-
ção de estudos, pesquisa bibliográfica, planejamento individual, 
elaboração e correção de avaliação, além de registro de notas, 
que poderão ser executados pelo docente em local apropriado, 
no âmbito da instituição, ou não, resguardando-se o andamento 
das atividades da instituição e com anuência da chefia imediata. 
(IFRR, Resolução Consup nº 116-2013, p. 04).

Ressalta-se que as atividades acima elencadas, na oferta do EM, não 
apresentam grandes divergências com relação às outras redes de ensino, 
visto serem rotineiras no trabalho docente de qualquer instituição de ensino, 
seja ela pública ou privada. A diferença que se observa consiste em destacar 
que, nos IFs, estas atividades são realizadas de forma integrada, pois, além 
do EM regular, é ofertada a formação técnica.

As Atividades Complementares de Ensino da Resolução nº 116 (2013, p. 
04) “são atividades pedagógicas relacionadas ao ensino e desenvolvidas de 
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forma extensiva que complementam a carga horária do trabalho docente” e 
estão descritas a seguir:

1. Supervisão/orientação de estágio supervisionado, exceto 
nos casos em que a supervisão/orientação já esteja regu-
lamentada como atividades de ensino nos Planos de Curso, 
conforme regulamento de estágio do IFRR; 2. Orientação e/ou 
Coorientação de estágio supervisionado conforme regulamento 
de estágio do IFRR; 3. Coordenação/supervisão ou orientação 
de projeto de ensino; 4. Coordenação/supervisão ou orientação 
de estudantes da Instituição para participação em Olimpíadas 
Nacionais de conhecimento, devidamente reconhecidas pelo 
MEC; 5. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação; 6. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de 
Especialização; 7. Orientação de Dissertação de Mestrado ou de 
tese de Doutorado; 8. Coorientação de Dissertação de Mestrado 
e de tese de Doutorado; 9. Ministração de cursos e oficinas 
pedagógicas para a comunidade acadêmica; 10. Treinamento/
preparação para atividades desportivas, visando participação em 
competições internas e externas. (IFRR, Resolução Consup nº 
116-2013, p.04).

Nota-se, que as atividades são distintas das exercidas por professores 
que fazem parte de outras redes de educação básica, uma vez que a legis-
lação das mesmas não contempla as atribuições específicas elencadas, 
uma vez tratar-se de escolas de Ensino Fundamental e de EM. É conve-
niente destacar, também, que as atividades em questão são exercidas pelas 
Faculdades e Universidades que se fazem presentes nos PITs dos professo-
res dos IFs, pois estas instituições oferecem EM na modalidade integrada ao 
Ensino Técnico (os alunos precisam realizar estágios nas empresas conve-
niadas à instituição), além da oferta de Técnicos Subsequentes, Graduação 
e Pós-Graduações (Mestrado e Doutorado).

As Atividades de Pesquisa são, segundo a Resolução nº 116 (2013, 
pág.13), “aquelas de natureza teórica, metodológica, prática, aplicada ou 
empírica a serem desempenhadas em ambientes específicos ou em campo, 
visando a produção técnica, científica ou tecnológica”. Demandam carga 
horária específica para o planejamento e execução, de acordo com o traba-
lho do professor que assim desejar realizar esses procedimentos.
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Não existe obrigatoriedade com essa atividade, entretanto o profes-
sor deve ser um pesquisador por natureza, pois, segundo André (2006, p. 
221), “toda pesquisa pode tornar o sujeito-professor capaz de refletir sobre 
sua prática profissional e de buscar formas (conhecimentos, habilidades, 
atitudes, relações) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu traba-
lho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 
emancipação das pessoas”. Percebe-se, nessa atividade, uma disparidade 
com outras escolas, visto que as redes de educação ofertam o ensino com 
raras atividades desta dimensão, apesar do disposto na LDB 9394 (1996, 
p. 02), que assegura, conforme textual redação, em seu quarto artigo: “V 
- acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artís-
tica [...]”. Não estamos desprezando as pesquisas feitas nas outras escolas, 
mas presume-se que, nos IFs, haja maior rigor acadêmico e maior capaci-
dade analítica, uma vez que os projetos necessitam submissão a Editais, 
bem como precisam ser avaliados por uma comissão apta à análise de cada 
projeto.

As Atividades de Extensão, na Resolução nº 116 (2013, p.07), são “aque-
las de transferência de conhecimento produzido, desenvolvido ou instalado 
no IFRR para a comunidade externa” e isso se dá “através da prestação de 
serviços, assessorias, consultorias, cursos de extensão, atividades contra-
tadas e financiadas por instituições externas e demais atividades similares 
devidamente registradas na Pró-Reitoria de Extensão e no Setor de Extensão 
do Câmpus”. São consideradas as atividades de:

1. Orientação de aluno para a realização de projetos de extensão, 
com ou sem bolsa, projetos para realização de eventos, cursos, 
Empresa Júnior, entre outros; 2. Coordenação de Programas e/ou 
Projeto de Extensão registrado no Setor de Extensão do Câmpus 
e homologado na Pró-Reitoria de Extensão; 3. Participação de 
visita de supervisão nas empresas e/ou instituições, desde que 
mantenha acompanhamento periódico; 4. Consultoria, asses-
soria, prestação de serviços, laudos técnicos, desde que não 
remunerados; 5. Cursos de extensão, desde que não remune-
rados; 6. Atividades de intercâmbio e cooperação nacional e 
internacional, desde que não remunerados; 7. Orientação e/
ou coordenação de projetos sociais, ambientais, culturais e 
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desportivos, definidos em documento próprio da Pró-Reitoria de 
Extensão. (IFRR, Resolução Consup nº 116-2013, p.07).

Entre todas as atividades, esta é a que mais se sobressai dentre todas as 
exercidas nas escolas de educação básica. Existem, nas escolas públicas 
e particulares, projetos que visam beneficiar a população do entorno, com 
grande ênfase e preocupação com as comunidades carentes. Entretanto, 
nos IFs, existem projetos de extensão que também precisam ser submeti-
dos a editais e avaliados, para que possam ser postos em prática. Vê-se aí 
esta que é uma das maiores diferenças existentes entre todas as anteriores, 
pois, na LDB 9394/96, as atividades de extensão são somente menciona-
das para a Educação Superior. Todavia não queremos, de forma alguma, 
desqualificar as atividades realizadas em benefício das comunidades, mas, 
sim, precisamos destacar aqui o rigor e a burocracia que existem para que 
esses projetos sejam submetidos e rigorosamente analisados antes da efe-
tiva execução.

As Atividades de Gestão, da Resolução nº 116 (2013, p. 07), “são aquelas 
exercidas no âmbito da administração institucional escolar” e estão descri-
tas a seguir:

1. Membro de Colegiado de Curso; 2. Membro de Núcleo Docente 
Estruturante; 3. Membro do Conselho Superior; 4. Membro do 
Colégio de Dirigentes; 5. Membro de Comissão ou Grupo de 
Trabalho instituído para a realização de atividades com duração 
igual ou superior a um bimestre (caso a designação seja mediante 
portaria, em caráter extraordinário). 6. Responsabilidade por 
ambientes específicos e de ensino, como laboratórios, núcleos, 
entre outros; 7. Coordenação de Curso ou Área; 8. Coordenação 
administrativa com Função Gratificada; 9. Cargo de Direção de 
Departamento, de Diretoria ou Pró-Reitoria; 10. Membro do 
Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão; 11. Membro da Comissão 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD/IFRR). (IFRR, Resolução 
Consup nº 116-2013, p.07-08).

Neste item, não há muitas diferenças entre as instituições regulares e 
a em análise, visto tratar-se de atividades comuns. Convém destacar que, 
no que se refere aos IFs, as normas são em maior quantidade e também 
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mais específicas pois necessitam da representatividade dos professores em 
Conselhos, Comitês, Comissões permanentes e temporárias para tratar de 
assuntos variados da vida escolar, acadêmica e funcional, dentre outras.

Os professores iniciantes: professores ingressantes

Conforme Marcelo (2010), os professores, ao principiarem novas ativi-
dades, mesmo que seja na mesma instituição, são iniciantes naquilo que 
passam a desempenhar e que não realizavam em uma experiência ante-
rior, visto que ter experiência não é sinônimo de ter a formação necessária 
para executar essa nova atividade. Cavaco (1999, p. 179) destaca que “é um 
tempo da instabilidade, da insegurança, da sobrevivência, mas também de 
aceitação dos desafios, da criação de novas relações profissionais [...]”.

Para este estudo, trabalharemos com sujeitos iniciantes que já têm 
experiência de magistério e que estão ingressando em outra instituição de 
ensino, neste caso os IFs. Assim sendo, o professor iniciante é um ingres-
sante também, pois ingressa no magistério em outra fase de sua carreira 
docente e com outras atribuições. Nesta análise, os professores são cha-
mados de “iniciantes” por serem inexperientes no exercício da docência na 
RF de educação, mesmo que não sejam iniciantes no ofício de professor, 
uma vez que já lecionaram anteriormente em outras redes de educação; 
neste sentido, são ingressantes.

Os professores participantes da pesquisa ingressaram na RFEPCT, de 
Mato Grosso (MT), em julho de 2012 (com atuação anterior na docência há 
aproximadamente 12 anos). No IF de Roraima (RR), em setembro de 2016, 
com aproximadamente 18 anos de docência. Observa-se, de acordo com 
o tempo anterior de atuação de ambos, que estes professores já não são 
novatos no quesito atuação em sala e nos outros quesitos que a função 
exige, mas, sim, principiantes no exercício da docência em outro sistema de 
ensino.

Resultados e discussão

Conforme já mencionado, os professores participantes deste trabalho 
manifestaram, através de relatos, suas experiências iniciais e os diferentes 
impasses e dificuldades vividos no ingresso na carreira na RFEPCT. Esta 
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inserção aconteceu em diferentes momentos da vida de cada um, entre-
tanto, algumas situações vivenciadas se destacam pela similaridade dos 
fatos.

Inicialmente, como um procedimento padrão, ambos professores par-
ticiparam de solenidades na Reitoria de cada IF. Isto pode ser evidenciado 
quando mencionam: “pela manhã houve uma reunião com o reitor no prédio 
da reitoria em Boa Vista e os diretores de cada Campus, com cerimônia for-
mal dando posse aos novos servidores. No período da tarde, a diretora de 
gestão de pessoas repassou algumas informações sobre o funcionamento 
dos IF” (Iniciante/Ingressante B, 2016). O Iniciante/Ingressante A (2012) 
relatou: “os novos servidores foram convocados para o cerimonial de posse 
na reitoria do IF, nesse dia o reitor fez uma explanação histórica da criação 
dos IFs e ressaltou as propostas educacionais da rede”.

Sustentados nessas falas, observa-se que, ao entrar neste sistema de 
ensino, os professores assistem a uma exposição verbal sobre o papel da 
RFEPCT no país, bem como quanto ao seu funcionamento. Por meio dos 
relatos, nota-se também que a posse dos professores não é efetivada em 
seu lugar de atuação e sim na capital de cada Estado. A seguir, há o enca-
minhamento para os campi e o professor se apresenta ao Departamento de 
Ensino (DE).

Quando interrogados “De que forma passam a compreender o processo 
de inserção na carreira docente e a adesão a determinadas atividades ins-
titucionais?”, esta questão vem acompanhada da situação vivenciada logo 
após a posse. Ao se apresentar ao DE, de modo a serem feitas as atribui-
ções das suas aulas. Nessa ocasião, o professor B se questiona: “como vou 
fechar estas 40 horas, se não terei 20 horas aula?”

Esse é o momento em que este professor, que ainda não se encontra 
a par de todas as atribuições do cargo, é orientado pelo DE a tomar ciên-
cia dos documentos que regem a educação no IF, ou seja, a Resolução do 
Consup nº 116, que regulamenta o trabalho docente. Para Marcelo (2010, 
p. 28), este é um período de grandes “tensões e aprendizagens intensivas 
em contextos geralmente desconhecidos e durante o qual os professores 
iniciantes devem adquirir conhecimento profissional além de conseguirem 
manter certo equilíbrio pessoal”.

Isso só acontece com o tempo mas, para que ocorra da forma mais 
tranquila possível, é necessário que o docente se valha dos saberes expe-
rienciais, destacados por Tardif (2002, p.38-39): “os próprios professores, no 
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exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem sabe-
res específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de 
seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados”.

Há, ainda, a manifestação do professor Iniciante/Ingressante A (2012), 
relatando que foi “buscar como eram realizadas as atribuições do cargo 
nos documentos oficiais, tais como o PDI e na organização didática do 
Instituto, tendo em vista que não tivemos nenhuma formação inicial sobre 
essa modalidade de ensino”. E complementa: “posteriormente, através da 
minha curiosidade e estudo é que vim realmente entender que a proposta 
da educação profissional está baseada nos princípios marxistas de currículo 
integrado e na concepção de politecnia e omnilateralidade”. Já o Iniciante/
Ingressante B (2016) menciona que “o entendimento sobre como eram dis-
tribuídas as atividades docentes aconteceu com o auxílio de professores 
que já se encontram trabalhando há mais tempo no IF, bem como nos docu-
mentos oficiais”.

Por meio das falas, verifica-se que o professor iniciante necessita de um 
“norte”, uma orientação de alguém mais experiente, que possa auxiliá-lo no 
processo de apropriação do conhecimento, ou seja, no início da constituição 
do ser professor em um novo momento de vida.Visando sanar as dificul-
dades enfrentadas, julga-se relevante destacar que esses professores, ao 
adentraram a Rede, estavam em estágio probatório, previsto em lei. Neste 
sentido, há maior necessidade, segundo Wiebusch (2014, p.10), de que o 
estágio dos “servidores que ingressam no serviço público seja um espaço 
de formação mais do que de avaliação”.

Mesmo sabendo tratar-se de início da docência na RF, seria interessante 
que fosse instituída uma política de informação e de recepção aos novos pro-
fessores nos IFs, com formações específicas sobre quais são as atividades 
e como devem ser realizadas. Deveria haver procedimentos de acolhimento, 
inserção, formação e orientação, mas não se observam tais condutas por 
parte dos IFs. Neste sentido, Wiebusch (2014) afirma que é indispensável

[...] ter um “Programa Institucional de Inserção à Docência”, 
um trabalho de acolhida, de cuidado, de apoio, de acompanha-
mento e formação para os docentes iniciantes para conhecer a 
estrutura administrativa e pedagógica da instituição, bem como 
um espaço de formação e partilha de saberes, pois a docência 
necessita de um processo sistemático de aprender e ensinar [...]. 
(WIEBUSCH, 2014, p.14).
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Na questão “Como se sentem os professores iniciantes ao adentrarem a 
RF de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para exercerem suas 
funções?”, o Iniciante/Ingressante B (2016) assim relatou: “me senti total-
mente perdida... fui lotada em um Câmpus dentro da floresta Amazônica, 
um lugar totalmente diferente do que eu estava acostumada, com diversas 
atribuições docentes e eu nem sabia por onde começar”.

Fui bem recebido, tanto pelos colegas quanto pelos diretores, no 
entanto a apreensão se deu quando da distribuição dos novos 
encargos didáticos, pois assumi disciplinas dos cursos técnicos 
integrados à educação profissional sem ter muitos conhecimen-
tos sobre de que forma deveria ser essa educação integrada. 
Pensei que durante o processo de adaptação teríamos forma-
ções sobre esse sistema de ensino, só que estas formações não 
ocorreram. Só fui ter uma noção maior quando eu mesmo me 
propus a aprofundar nesse assunto em uma pós-graduação. 
(Iniciante/Ingressante B, 2012).

Observa-se, nesta fala, que o professor se sente como se realmente 
estivesse iniciando sua primeira inserção na docência, mesmo que isso 
já houvesse ocorrido em outro momento, ou seja, há 18 anos. O Iniciante/
Ingressante A (2012) também se manifestou narrando que:

Após a euforia inicial da aprovação em um concurso em nível 
federal, veio a constatação da realidade do novo, pois o instituto 
para o qual passei tinha carência de professores na área para a 
qual havia passado. Os professores efetivos estavam sobrecar-
regados de aulas, e na mesma semana que entrei em exercício já 
foram refeitos os encargos didáticos. Vieram as dúvidas quanto 
à forma de trabalho e ensino, pois fui professor da rede estadual 
e particular de ensino e agora estava entrando numa rede de for-
mação profissional e tecnológica. (Iniciante/Ingressante B, 2012).

Diante do exposto, nota-se que os professores passaram, tanto por neces-
sidades comuns, tais como a localização ser muito diferente da realidade 
vivenciada, anteriormente, e mesmo pela falta de orientações essenciais e 
necessárias ao início das atribuições no novo cargo.
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Considerações finais

Esta pesquisa objetivou investigar como se deu o processo de inserção 
profissional de dois professores iniciantes na RFEPCT, particularmente nos 
IFs de MT e de RR, a partir de narrativas de si. Conclui-se que os professo-
res que ingressam nos IFs não têm apoio institucional específico na sua 
recepção, no que se refere às novas atribuições didáticas. Nestes casos, 
visando uma inserção profissional de qualidade, caberia aos IFs criar uma 
comissão permanente para realizar o acolhimento, bem como organizar um 
material específico que os orientasse. Assim, tais providências evitariam a 
demora destes novos docentes em compreender suas funções, o desempe-
nho das atividades e atribuições específicas, além de, obviamente, agilizar o 
processo de adaptação destes profissionais às novas demandas das suas 
funções.

Sendo assim, compreendemos que o processo de inserção na carreira 
docente e a adesão às atividades institucionais não se processam ins-
tantaneamente, sendo necessária orientação e sustentação por parte de 
professores experientes nestas atividades específicas. Acredita-se que, só 
assim, os professores se sentirão mais seguros, com menos angústias ou 
ansiedade.

Moura (2012, p. 32) destaca que há grande deficiência/carência de pro-
fessores para atuarem na formação integrada e, consequentemente, na 
Educação Profissional e Tecnológica (EPT), pois a maioria destes profissio-
nais “[...] tem graduação específica na área profissional em que atuam. São 
engenheiros, arquitetos, contadores, administradores e outros bacharéis 
que exercem a docência sem ter formação para tal”. Neste sentido, sugere a 
oferta de licenciatura específica para a EPT e consequente formação integral, 
bem como a formulação de políticas perenes e definitivas em substituição 
às “duradouras e pouco eficientes soluções emergenciais”.

Portanto, esta pesquisa torna-se relevante pela possibilidade de que os 
futuros professores iniciantes/ingressantes na RF de ensino possam, ao ler 
este estudo, esclarecer suas dúvidas sobre como acontece a compreensão 
inicial acerca da atividade docente nos IFs.
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OS IMPACTOS DA GESTÃO EMPRESARIAL NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL- UMA ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE A 

EXPERIÊNCIA DAS EEEPS CEARENSES.
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Resumo: O artigo objetiva investigar brevemente os impactos da prática de 
gestão empresarial nas EEEP´s bem como seus resultados no cotidiano esco-
lar, nas inter-relações da comunidade escolar, no discurso ideológico acerca 
dos objetivos da educação. Almejamos assim, evidenciar os limites do projeto 
de profissionalização no ensino médio enquanto mecanismo de inserção no 
mercado de trabalho e melhoria da qualidade de vida. A educação é subsu-
mida como aliada do Capitalismo para a formação rápida de uma força de 
trabalho adaptada às novas demandas da produção flexível. Neste cenário 
se destaca a experiência cearense com a educação profissional, através da 
implementação das Escolas Estaduais de Educação Profissional - EEEP´s a 
partir do ano de 2008, como parte do programa federal de expansão da edu-
cação profissional. Nestas instituições é colocado em pratica o ideário de 
empresa-escola decorrente do modelo de gestão baseado na Tecnologia 
Empresarial Socioeducativa – TESE. Nas EEEP´s, o discurso acerca da rela-
ção entre trabalho e educação é usado como ferramenta de convencimento 
e naturalização de uma visão de mundo individualista e meritocrática. Sendo 
assim, as possibilidades de resistência a essa concepção de educação, devem 
ser construídas justamente sobre a relação trabalho e educação. Esta inves-
tigação é pautada no método histórico-dialético onde assumimos o objeto de 
estudo como fenômeno em constante movimento, identificando as relações e 
determinações das particularidades com a totalidade.
Palavras-chave: Trabalho, Educação Profissional, Capitalismo, EEEP, TESE.
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Introdução

A educação é usada no capitalismo como espaço para inculcação 
ideológica do modelo de vida social imposto pelo capital, bem como 
treinamento e adequação dos indivíduos para a inserção no mundo 

do trabalho e da acumulação capitalista. Assim, não existe neutralidade na 
educação e o ser social não atua livremente neste meio, ao contrário são 
reproduzidos na escola mecanismos de controle semelhantes ao da fábrica.

Na escola se naturalizam os comportamentos e rotinas que serão neces-
sários no espaço da fábrica. Notadamente isso pode ser observado nas 
sirenes escolares que anunciam o início e término das aulas e intervalos, 
no ordenamento das carteiras nas salas de aulas, na hierarquia presente 
no ambiente escolar, na estipulação de metas e prazos a serem cumpridos, 
entre outros.

A função social conservadora, repressora, da Escola, é reafirmada 
cotidianamente. O Estado determina o quê e o como será apren-
dido pelos alunos; O Estado determina os critérios de aprovação; 
o Estado determina quais as necessidades na escola serão aten-
didas e quais não serão. [...] a escola, não tem outra serventia 
senão reproduzir a hierarquia da estrutura de classes. A escola 
cumpre esta função no complexo da educação. Por isso, nos dias 
em que vivemos, a escola reafirma a regência do capital sobre as 
nossas vidas (LESSA, 2012, p. 38-39).

A escola adquire um caráter autoritário no Capitalismo. Os currículos, 
avaliações e objetivos das instituições públicas de ensino não são deter-
minados da comunidade escolar. Deste modo se evidenciam contradições 
entre o dia a dia escolar e as deliberações do Estado. A escola reflete, por-
tanto, a complexidade da sociedade de classes.

O discurso de que a Educação é o passaporte para o desenvolvimento 
econômico se relaciona com o papel que esta pode desempenhar da ade-
quação da mão de obra aos novos anseios do capital, contribuindo, portanto 
com a manutenção da taxa de lucro através de uma exploração mais pro-
funda da classe trabalhadora.
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Para o Banco Mundial a preocupação com a educação profissio-
nalizante considera também a melhoria da suposta qualidade da 
educação básica. A organização financeira avalia que os alunos 
com melhor formação estão mais preparados para receberem 
treinamento e competirem no mercado de trabalho. (MONTEIRO, 
2015, p. 91)

As diretrizes do Banco Mundial - BM para a Educação são muito espe-
cíficas em considerar o aumento do grau de instrução como uma espécie 
de passaporte para o desenvolvimento econômico. No que se refere aos 
países latino-americanos, por exemplo, fica clara a preocupação com a 
universalização da educação básica e aumento da oferta da educação pro-
fissionalizante em nível médio.

Neste cenário se destaca a experiência cearense com a educação pro-
fissional, através da implementação das Escolas Estaduais de Educação 
Profissional - EEEP´s a partir do ano de 2008, como parte do programa fede-
ral de expansão da educação profissional. Nestas instituições é colocado 
em pratica o ideário de empresa-escola decorrente do modelo de gestão 
baseado na Tecnologia Empresarial Socioeducativa – TESE.

O artigo objetiva investigar brevemente os impactos da prática de gestão 
empresarial nas EEEP´s bem como seus resultados no cotidiano escolar, nas 
inter-relações da comunidade escolar, no discurso ideológico acerca dos 
objetivos da educação. Almejamos assim, evidenciar os limites do projeto 
de profissionalização no ensino médio enquanto mecanismo de inserção no 
mercado de trabalho e melhoria da qualidade de vida.

Metodologia

Partimos da compreensão de que a realidade é um construto social e 
histórico marcado pela luta de classes. Desta maneira nos embasamos na 
ontologia marxista, entendendo o trabalho como processo de produção e 
reprodução humanas, e a educação como parte constitutiva dos processos 
de socialização bem como apropriação da ideologia vigente. A escolha do 
referencial marxista corrobora com nossa pesquisa visto que:

A relação sujeito/objeto no processo do conhecimento teórico, 
para Marx, não deve pautar-se na autonomia, externalidade ou 
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neutralidade do sujeito nem do objeto, mas sim de forma relacio-
nal, uma vez que, apesar do movimento do objeto comandar os 
procedimentos do pesquisador, o papel que este deve desempe-
nhar é ativo. (OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2002, p.5)

Vale lembrar que...

Para além da devida importância que o pesquisador tem de dar 
à evolução histórica do fenômeno estudado, cabe frisar também 
a devida importância que tem de dar às particularidades histó-
ricas. Esse olhar cuidadoso ajuda-nos a evitar anacronismo e 
identificar, no passado, as mesmas características do fenômeno 
pesquisado no tempo presente. Apanhar as particularidades no 
processo e evolução histórica do fenômeno é necessário à pro-
dução do conhecimento. Podemos falar então da importância de 
analisar o objeto percebendo seus elementos de continuidade e 
descontinuidade histórica. Em outras palavras, suas permanên-
cias e rupturas. (LACÉ, 2016, p 48).

Entendemos que não existe neutralidade no processo investigativo visto 
que tanto o objeto quanto o sujeito apresentam aspectos ideológicos que se 
referem a sua inserção numa realidade histórico-social. Deve-se compreen-
der o contexto histórico em sua dinamicidade e contradições, sendo o objeto 
um construto complexo resultado destas múltiplas determinações.

As elaborações teóricas sobre um objeto de pesquisa se referem às 
características do real fora do contexto onde foram desenvolvidas e recons-
truídas no plano das ideias, já que a partir da análise das múltiplas interações 
entre as partes que se permite a compreensão da realidade.

Neste sentido, a totalidade social construída não é uma racio-
nalização ou modelo explicativo, mas um conjunto dinâmico de 
relações que passam, necessariamente, pela ação de sujeitos 
sociais. Não sendo apenas uma concepção mental, o conceito 
de totalidade social tem um referente histórico, material, social, 
moral ou afetivo, de acordo com as relações que constituem 
determinada totalidade (CIAVATTA, 2014, p. 194).
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Aceitamos que do estudo sobre a sociedade deve perpassar por uma 
investigação sobre a ação dos sujeitos sociais, entendendo as suas múl-
tiplas determinações e interações. Para além do campo das ideias as 
representações da totalidade social devem desenvolvidas respeitando seus 
enlaces históricos, concretos e subjetivos.

Esta investigação é pautada no método histórico-dialético onde assu-
mimos o objeto de estudo como fenômeno em constante movimento, 
identificando as relações e determinações das particularidades com a tota-
lidade. Em outras palavras, entendemos que a compreensão dos impactos 
da lógica empresarial nas EEEP’s não concretiza sem o real entendimento 
de sua relação com os objetivos do capital para a educação da classe 
trabalhadora.

Desenvolvimento

O trabalho em sua dimensão concreta é a ação fundante do ser humano 
enquanto ser social. O trabalho concreto representa o salto ontológico que 
possibilita a construção das sociedades. O trabalho permitiu a humanidade 
garantir sua sobrevivência através da retirada e transformação dos recursos 
naturais, e mais ainda, permitiu que ao humano tornar-se humano através 
do processo histórico de autoconstrução. É no trabalho que se efetiva o salto 
ontológico que retira a existência humana das determinações meramente 
biológicas (LESSA, 2016).

É importante reafirmar que o trabalho, entendido como proto-
forma da atividade humana, não poderá jamais ser confundido 
com o momento único ou totalizante; ao contrário, o que aqui 
estamos procurando reter é que a esfera do trabalho concreto é 
ponto de partida sob o qual se poderá instaurar uma nova socie-
dade. (ANTUNES, 2009, p. 92-93)

São diversas as categorias constitutivas do ser social – linguagem, edu-
cação, ética, religião, arte e etc.- mas advém do trabalho seu salto ontológico, 
é através do trabalho que o ser humano supera as determinações da natu-
reza. A essência do trabalho humano consiste no fato de que, em primeiro 
lugar, ele nasce em meio à luta pela existência e, em segundo lugar, todos os 
seus estágios são produto de sua autoatividade (LUKÁCS, 2012, p.34)
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Trabalho e educação são atividades que acompanham o desenvolvi-
mento do ser humano enquanto ser social. Nas comunidades primitivas a 
educação se dava na realização rotineira das atividades, na observação dos 
mais velhos, num processo em que os saberes eram transferidos e construí-
dos espontaneamente. A educação era uma atividade diária e coletiva. Nas 
palavras de Saviani:

Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho 
e educação é uma relação de identidade. Os homens apren-
diam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles 
aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 
relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e 
educavam as novas gerações. A produção da existência implica o 
desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabe-
lecida pela experiência, o que configura um verdadeiro processo 
de aprendizagem. (SAVIANI, p.3, 2007).

A educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista: (1) 
a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da economia, e 
(2) a formação dos quadros e a elaboração dos métodos de controle político 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 275). O apelo à qualificação como forma de inserção 
num mercado de trabalho cada vez mais limitado reverbera na escola e reto-
ma-se o debate acerca da educação profissional. O capital assume

[...] a educação geral e, particularmente, a educação profissio-
nal vinculada a uma perspectiva de adestramento, acomodação, 
mesmo que se utilizem noções como as de educação polivalente 
e abstrata. Trata-se de conformar um cidadão mínimo, que pensa 
minimamente e que reaja minimamente. Trata-se de uma forma-
ção numa ótica individualista, fragmentária – que sequer habilite 
o cidadão e lhe dê direito a um emprego, a uma profissão, tornan-
do-o apenas um mero “empregável” disponível ao mercado de 
trabalho sob os desígnios do capital em sua nova configuração. 
(FRIGOTTO, p.85, 2001)

Subvertida em uma aliada para recomposição da taxa de lucro do capi-
tal em crise, a educação é usada como meio de treinamento da força de 
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trabalho nos limites impostos pelas necessidades do mercado. Trata-se de 
uma oferta de saberes que é circunscrita a execução de ações que tornem 
o trabalhador empregável, sem abertura de grandes perspectivas de mobi-
lidade social ou ainda de desenvolvimento de uma consciência de classe.

Resultados e discussão

O ideário da educação profissional, nas décadas de 1980-1990, vem à 
tona na educação brasileira como a organização da prática docente para a 
formação de competências onde o estudante se torne apto, a saber, saber 
fazer e, saber ser. A pedagogia das competências exerce forte influência 
sobre a educação profissional em nosso país.

O desenvolvimento das competências torna-se o principal objetivo da 
educação do século XXI segundo a UNESCO – Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que formar indivíduos capazes de 
conhecer, fazer, conviver e ser. A educação profissional técnica se destaca 
pelo seu enfoque no desempenho das atividades laborais, sem uma preocu-
pação com uma formação humana mais ampla. Nos termos da resolução 
do Conselho Nacional de Educação Profissional- CNE: Art. 6º - Entende-se 
por competência profissional a capacidade de mobilizar, articular e colocar 
em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desem-
penho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 
(Resolução CNE/CEB nº 04/99)

No Ceará a expansão da educação profissional ganha destaque durante 
o governo de Cid Gomes com as primeiras inaugurações de EEEP´s em 
2008. Esta ação responde ao apelo pela formação profissional integrada ao 
ensino médio e faz parte da política para a educação expressa no Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação, regulamentado pelo Decreto nº 
8.094, de 24 de abril de 2007 e no decreto nº 6.30212 de dezembro de 2007 
que lança o Programa Brasil Profissionalizado.

Nos meandros da história e da educação profissional no Brasil, a 
Lei nº 11.741/2008 estabelece as diretrizes e bases da educação 
profissional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as 
ações da educação técnica de nível médio, da educação de jovens 
e adultos e da educação profissional e tecnológica. O artigo 2 
dispõe que a educação profissional e tecnológica abrangerá os 
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seguintes cursos: (i) de formação inicial e continuada ou qualifi-
cação profissional; (ii) de educação profissional técnica de nível 
médio; (iii) de educação profissional tecnológica de graduação e 
pós-graduação. A educação profissional técnica de nível médio 
integrada será ofertada de forma articulada com o Ensino Médio 
integrada e/concomitante (BRASIL, 2010). Esse é o caso do 
Ceará. (MONTEIRO, 2015, p.72)

A política de Educação Profissional do estado do Ceará dialoga direta-
mente como as demandas do grande capital pela formação de uma mão 
de obra adaptada ao mundo globalizado. Em outros termos, uma formação 
profissional que tenha como base o desenvolvimento do espírito empreen-
dedor e assentada no paradigma da flexibilidade.

Inicialmente foram inauguradas no ano de 2008, 25 escolas de educação 
profissional em prédios adaptados localizados em 20 municípios: Fortaleza, 
Maracanaú, Pacatuba, Iguatu, Cedro, Sobral, Pacajus, Quixadá, Barbalha, 
Tauá, São Benedito, Redenção, Jaguaribe, Senador Pompeu, Crato, Santa 
Quitéria, Brejo Santo, Itapipoca, Tabuleiro do Norte e Crateús.

Quanto ao modelo de funcionamento, as EEEP’s surgem baseadas na 
experiência do Programa de Desenvolvimento de Centros de Educação 
Experimental (PROCENTROS) do estado de Pernambuco cuja escola piloto, 
o Ginásio Pernambucano, adotou o modelo de gestão do grupo Odebrecht4 
para a educação – a TESE5 através de um convênio firmado entre o Governo 
do estado de Pernambuco e o INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA 
EDUCAÇÃO no ano de 2001.

A Tecnologia Empresarial Socioeducacional foi modelada de 
acordo com a TEO, tomando-se como parâmetro seus princípios, 
conceitos e critérios. Estes foram agregados às quatro aprendi-
zagens fundamentais contidas no Relatório de Jacques Delors e 
denominadas de pilares do conhecimento, quais sejam: aprender 

4 A Odebrecht é um grupo global, de origem brasileira. Presente no Brasil e em mais 24 países, com 
Negócios diversificados e estrutura descentralizada, atua nos setores de Engenharia & Construção, 
Indústria, Imobiliário e no desenvolvimento e operação de projetos de Infraestrutura e Energia.

5 A TESE é propriedade do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação - ICE, patrocinado pela 
Avina. Foi elaborado a partir dos conceitos do TEO - Tecnologia Empresarial Odebrecht, apresen-
tado pelo consultor Jairo Machado, sistematizado por Ivaneide Pereira de Lima e contou com a 
colaboração da profa. Thereza Paes Barreto.
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a conhecer – adquirir os instrumentos da compreensão; apren-
der a fazer – poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos (conviver) – participar e cooperar com os outros em todas 
as atividades humanas; e aprender a ser – realizar-se como pes-
soa em sua plenitude. (INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO, 2010, p.7)

A Tecnologia Empresarial Odebrecht - TEO é um modelo gerencial que 
serviu de base para o desenvolvimento de uma série de ferramentas empre-
sariais destinadas ao meio educacional. Os conceitos essenciais desta 
tecnologia são: a descentralização, a delegação planejada, a tarefa empre-
sarial e os resultados. Nota-se que estes são os mesmo preceitos advindos 
do toyotismo incorporados à atividade industrial e que vem sendo defendi-
dos como ferramentas úteis para a educação profissional. A TEO destaca a 
disposição para servir e a vontade de superar os resultados como grandes 
potencialidades humanas que devem ser tidas como aliadas no crescimento 
dos negócios do grupo Odebrecht.

É a partir dos conceitos, ideias e métodos fundamentais da TEO que a 
TESE é desenvolvida. A visão de gerenciamento empresarial alicerçada nas 
práticas vigentes no modelo de acumulação flexível são transplantadas para 
o meio educativo sem grandes adaptações, uma vez que na perspectiva do 
grupo...

A gestão de uma escola em pouco difere da gestão de uma 
empresa. Na realidade, em muitos aspectos, a gestão de uma 
escola apresenta nuances de complexidade que não se encon-
tram em muitas empresas. Assim sendo, nada mais lógico do 
que partir da experiência gerencial empresarial acumulada para 
desenvolver ferramentas de gestão escolar. (INSTITUTO DE 
CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2010, p. 3).

As diferenças fundamentais entre escola e empresa não apresentam 
relevância na perspectiva do grupo Odebrecht, que transmite em seu dis-
curso a compreensão geral do Capitalismo em crise, no qual a educação é 
utilizada como mais um mecanismo para o suprimento de suas demandas, 
quer seja na formação da força de trabalho ou ainda na comercialização da 
educação enquanto mercadoria. Sobre a missão da escola a TESE elucida
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A missão primordial de uma escola é ensinar, ou seja, produzir 
e transmitir conhecimento ao estudante de modo a prepará-lo 
para a vida nos contextos produtivo e pessoal. Na dimensão pro-
dutiva, essa formação deverá levá-lo a ser um jovem autônomo 
e competente, e na dimensão pessoal, um jovem solidário. [...] A 
liderança do Gestor é, sem dúvida, uma característica essencial, 
porém isoladamente não basta. Faz-se necessário pôr a sua dis-
posição e de sua equipe um conjunto de ferramentas gerenciais 
que permitam dirigir a escola de forma estruturada. Essa estru-
tura deverá garantir que missão, objetivos, metas, estratégias, 
planos de ação e métricas estejam todos alinhados e claramente 
definidos, em todos os níveis da organização, de modo que todos 
possam, com clareza, compreender o seu papel e contribuir obje-
tivamente para a consecução dos resultados esperados, para 
que sejam medidos, avaliados e recompensados. (INSTITUTO 
DE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2010, p.3, Grifos 
nossos)

Observa-se que, apesar do uso das expressões “preparar para a vida” e 
“jovem solidário”, a redação da TESE se apresenta solapada pela concep-
ção utilitarista de educação. O sucesso da escola depende de ferramentas 
gerenciais e de uma estrutura que permita cada indivíduo conhecer o seu 
papel no alcance das metas e objetivos. Nota-se ainda a percepção racio-
nalista que destaca a necessidade de medir os resultados esperados, avaliar 
e recompensar.

A educação de qualidade deve ser o negócio da escola - o que 
ocupa a mente de cada um dos seus integrantes, de acordo com 
suas áreas específicas; deve gerar resultados – satisfação da 
comunidade pelo desempenho dos educandos, educadores e 
gestores. Todos estão a serviço da comunidade e dos investido-
res sociais e devem se sentir realizados pelo que fazem e pelos 
resultados que obtêm. (INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE 
PELA EDUCAÇÃO, 2010, p.8)

Para a correta execução do negócio da escola e aquisição de resultados 
satisfatórios é indicado à prática do ciclo Virtuoso nas escolas profissionais 
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de tempo integral, trata-se de um esquema de inter-relações entre todos 
que compõem a comunidade escolar, pautado na comunicação, parceria 
e confiança. Novamente ressalta-se a predominância de um vocabulário 
estritamente empresarial em detrimento das expressões relativas ao léxico 
educacional.

Pode-se afirmar que o Ciclo Virtuoso do Centro de Ensino em 
Tempo Integral é formado pelo eixo: comunidade – gestor – 
investidor social. Sua dinâmica segue os seguintes passos: 
• Inicia-se a partir da comunidade (cliente). • Líder e liderados, 
confiando mutuamente, estabelecem parceria – parceiros inter-
nos. • Líder (gestor) motiva o investidor social. • Investidor aplica 
seu capital. • Líder e liderados transformam o investimento em 
serviço de qualidade. • Os resultados apresentados pela equipe 
deixam a comunidade satisfeita, que retribui com a parce-
ria e a confiança – parceiros externos. • O investidor, satisfeito 
com os resultados apresentados, reinveste. (INSTITUTO DE 
CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO, 2010, p.9)

Na TESE o conceito de liderança assume grande proeminência, sendo 
o gestor da escola o centro de todas as interações entre as pessoas que 
formam a comunidade escolar. Os professores e funcionários da escola são 
chamados no ciclo virtuoso de parceiros internos ou liderados, e o governo 
do estado, que faz o repasse de verbas, é denominado investidor social. As 
empresas nas quais os estudantes estagiam para o término do curso téc-
nico são os parceiros internos e a Comunidade é o local onde a instituição de 
ensino está inserida, bem como os alunos e seus responsáveis.

No âmbito escolar como um todo, as práticas empresariais assumem 
a forma da pedagogia da presença, educação para o trabalho e delegação 
planejada. Percebe-se que o mundo dos negócios está presente de corpo e 
alma nas EEEP’s, tanto na adoção da TESE como modelo de gestão, como 
nos treinamentos e formações ministrados para gestores e professores.

Assim, torna-se notória a crescente adoção de mecanismos de 
empresariamento na gestão da escola pública cearense por meio 
das parcerias público-privadas. Na visão marxista, é problemá-
tica a questão do Estado formador da classe trabalhadora, haja 
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vista que este atua como o comitê executivo da classe burguesa. 
Todo o conteúdo formativo será voltado para seus interesses 
próprios. (MONTEIRO, 2015, p.85)

A classe trabalhadora fica, portanto, submetida a um projeto educacional 
que não reflete seus próprios interesses. É uma educação cujos conteúdos e 
objetivos estão alinhados com as demandas da classe burguesa. Essa rea-
lidade é facilmente comprovada no avanço dos mecanismos empresariais 
nas escolas públicas, bem como nas parcerias públicos privadas.

O funcionamento das EEEP’s ocorre em meio às pressões mercadoló-
gicas por uma formação aligeirada de uma mão de obra dócil, adestrada e 
flexível. Em geral esses pressupostos são alcançados com a prática de uma 
pedagogia tecnicista e pela inculcação ideológica de um suposto perfil para 
inserção no mercado de trabalho, baseado em práticas empreendedoras, 
criatividade e posse do conhecimento. Entretanto, a conclusão do ensino 
médio em EEEP’s não tem representado uma garantia de emprego, como 
alerta Monteiro...

Além das dificuldades de inserção no mercado de trabalho for-
mal, decorrentes do próprio desemprego estrutural, grande parte 
desses alunos acaba não exercendo atividades em suas áreas, 
ou, ao sair de suas escolas, opta pelo caminho do alardeado 
empreendedorismo, colocando um negócio que se aproxime, 
pelo menos minimamente, daquilo que estudaram, passando a 
trabalhar no mercado informal ao sabor das clivagens do mer-
cado. A objetividade desses fatos corrobora a ideia de que, dada 
à crise estrutural do desemprego, o capital e seus agentes de 
promoção (como os governos) arbitram em função do empreen-
dedorismo para monopolizar aqueles trabalhadores que estão 
fora do emprego formal e, de alguma forma, com seus próprios 
esforços e iniciativas, possam contribuir para a expansão capita-
lista. (MONTEIRO, 2015, p. 59-60)

Ao término do ensino médio a posse do diploma técnico não tem con-
cretizado as promessas de facilitar a entrada do mercado de trabalho. 
Muitos dos ex-alunos de EEEP’s passam a desenvolver atividades informais 
e fora do seu campo de formação para conseguir garantir alguma renda. 



1887
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

As práticas empreendedoras funcionam como alternativa para sobrevivên-
cia assim como ferramenta usada pelo capital em crise para exploração do 
exército de reserva.

O modelo de funcionamento das Escolas profissionalizantes por serem 
norteadas pela TESE deve ser o parâmetro para a Educação brasileira, que, 
na visão do grupo Odebrecht, apresenta baixo desempenho pelo mau pla-
nejamento de suas ações e pela falta de uma gestão estruturada. A crise 
da educação brasileira é nesse sentido apenas uma questão administrativa, 
sem relações diretas com a sociedade de classes na qual está inserida.

A educação sob o capitalismo constitui peça chave à garantia da 
produção, tanto por questões de ordem técnica quanto por ques-
tões de ordem política, sendo assim, sua diferenciação interna 
não uma deformação a ser trabalhada rumo à superação, mas 
uma necessidade premente do capital frente ao trabalho, dado 
que lhe possibilita manobrar os requisitos e exigências sempre 
no sentido do lucro.(SABINO, 2015, p.58)

Ao contrário da suposta neutralidade da educação apontada pelo grupo 
Odebrecht no texto da TESE, entende-se que a educação é um campo polí-
tico onde as características relativas à qualidade são determinadas muito 
mais pelos interesses da classe dominante do que por questões relaciona-
das à falta de perícia administrativa. E no modo de produção capitalista, a 
educação é utilizada como mais uma, entre tantas ferramentas, que colabo-
ram com o acumulo de capital e manutenção da ordem vigente. Entretanto, 
compreendemos que a educação e a escola, como lugar de construção e 
propagação de ideias podem ser espaços de resistência e construção de 
alternativas a sociedade de classes.

Considerações finais

Com a consolidação do modelo de sociedade neoliberal, as condições de 
vida e de trabalho da classe trabalhadora se tornam cada vez mais precárias. 
A maior inclusão da ciência e tecnologia no processo produtivo transforma a 
dinâmica social, no que se refere ao uso da força de trabalho. Dissemina-se 
a ideia da qualificação como passaporte direto de inserção no mercado de 
trabalho e da necessidade de uma mão de obra mais adaptável e flexível.
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O crescente discurso sobre a necessidade de profissionalização ainda no 
ensino médio um reflexo desta conjuntura. A educação é subsumida como 
aliada do Capital para a formação rápida de uma força de trabalho adaptada 
às novas demandas da produção flexível. Nas EEEP´s, o discurso acerca da 
relação entre trabalho e educação é usado como ferramenta de convenci-
mento e naturalização de uma visão de mundo individualista e meritocrática. 
Sendo assim, as possibilidades de resistência a essa concepção de educa-
ção, devem ser construídas justamente sobre a relação trabalho e educação.

Torna-se imperioso que o projeto de educação destinada a classe tra-
balhadora se alicerce em uma formação ampla e humanística, que dialogue 
com os avanços da técnica, mas que sobretudo privilegie a compreensão 
histórico crítica da sociedade na perspectiva de resistência ao modelo social 
ora vigente. Uma educação emancipatória que fortaleça a classe trabalha-
dora e se constitua como ferramenta de reflexão e construção de alternativas 
ao capitalismo.
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Resumo: No capitalismo a educação, assim como as demais esferas da 
sociabilidade humanas, é usurpada de sua contextualização original e sub-
sumida aos interesses da classe dominante. Sob a ordem da crise estrutural 
do capital é atribuída à educação a tarefa de formar para o mercado de traba-
lho. O apelo à qualificação como forma de inserção num mercado de trabalho 
cada vez mais limitado reverbera na escola e retoma-se o debate acerca da 
educação profissional. O presente artigo realiza uma breve discussão sobre 
as determinações dos organismos multilaterais como o Banco Mundial 
e a Unesco para a educação e suas implicações para a classe trabalha-
dora. Para tanto partimos da ontologia marxista compreendendo o trabalho 
como processo de produção e reprodução humanas, e a educação como 
parte constitutiva dos processos de socialização bem como apropriação da 
ideologia vigente. Entendendo a centralidade do trabalho na diferenciação 
entre o humano e os outros animais, sendo, portanto através do trabalho 
que homem produz sua própria existência e constrói seus conhecimentos 
através da transformação da natureza e de si mesmo. Este reencontro deve 
estar na base de construção de um projeto educacional emancipatório.
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Introdução

No capitalismo a educação, assim como as demais esferas da socia-
bilidade humanas, é usurpada de sua contextualização original e 
subsumida aos interesses da classe dominante. Assim é notório que 

os objetivos da educação destinada a maior parcela da população, neste 
caso a classe trabalhadora, dialogam bem mais com as demandas do mer-
cado em sua dinamicidade, do que com as reais necessidades de formação 
humana e construção de uma sociedade emancipada.

No Brasil, o Banco Mundial é o principal financiador de projetos no setor 
educacional para viabilizar as reformas que definem políticas de gestão e 
financiamento da educação, condicionando a liberação de seus recursos a 
medidas como a redução dos gastos públicos, a desregulamentação dos 
mercados, a abertura econômica e a privatização das empresas estatais, 
com o papel de reduzir o papel de intervenção social do Estado (SOUSA, 
2014).

[...] em geral, as propostas para a gestão educacional desenvol-
vidas no decorrer da década de 90 foram motivadas pelo poder 
central, normalmente sem um processo de consulta às demais 
esferas do sistema. O Banco Mundial afirma a necessidade de 
envolver pais e comunidade nos assuntos escolares, inclusive 
com a possibilidade de contribuição econômica para a susten-
tação da infraestrutura, e parcerias com setor privado e ONGs. 
Além disso, quanto às orientações referentes ao financiamento 
da educação, sugere que as despesas sejam compartilhadas 
com as comunidades locais, por meio da inserção de cobranças 
de taxas para o ensino superior e o estabelecimento de emprés-
timos educativos para alunos carentes, que poderão reembolsar 
posteriormente os gastos realizados com educação (CRUZ, 2003, 
p. 67).

A crescente desobrigação do estado, em relação ao financiamento da 
educação, reflete diretamente nos discursos de apelo a uma maior parti-
cipação dos pais e comunidade nos assuntos escolares, em especial em 
iniciativas relacionadas à prestação de serviços solidários de manutenção 
da estrutura. O estímulo ao desenvolvimento de parcerias com ONGs e 
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iniciativas de autofinanciamento e até mesmo cobranças de algumas taxas 
fazem parte deste contexto.

Sob a ordem da crise estrutural do capital é atribuída à educação a tarefa 
de formar para o mercado de trabalho. O apelo à qualificação como forma 
de inserção num mercado de trabalho cada vez mais limitado reverbera 
na escola e retoma-se o debate acerca da educação profissional. O capital 
assume

[...] a educação geral e, particularmente, a educação profissio-
nal vinculada a uma perspectiva de adestramento, acomodação, 
mesmo que se utilizem noções como as de educação polivalente 
e abstrata. Trata-se de conformar um cidadão mínimo, que pensa 
minimamente e que reaja minimamente. Trata-se de uma forma-
ção numa ótica individualista, fragmentária – que sequer habilite 
o cidadão e lhe dê direito a um emprego, a uma profissão, tornan-
do-o apenas um mero “empregável” disponível ao mercado de 
trabalho sob os desígnios do capital em sua nova configuração. 
(FRIGOTTO, 2001 p.85)

Subvertida em uma aliada para recomposição da taxa de lucro do capital 
em crise, a educação é usada como meio de treinamento da força de traba-
lho nos limites impostos pelas necessidades do mercado. Trata-se de uma 
oferta de saberes que é circunscrita a execução de ações que tornem o tra-
balhador empregável, sem abertura de grandes perspectivas de mobilidade 
social ou ainda de desenvolvimento de uma consciência de classe.

O Banco Mundial traça uma proposta educacional voltada aos 
interesses e necessidades do mercado de trabalho: daí a ênfase 
no ensino fundamental como fato relevante de retorno para o 
crescimento econômico do país, para melhoria da qualidade de 
vida e para a redução da pobreza. Entretanto, o Banco Mundial 
aponta que a demanda de educação no contexto de economia 
globalizada deve ser a formação que possibilite ao trabalhador 
o desenvolvimento da capacidade de aprender, para que este 
possa se adequar com facilidade às aceleradas transformações 
do mundo do trabalho (CRUZ, 2003, p.68).



1894
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Em outras palavras, o discurso de que a Educação é o passaporte para 
o desenvolvimento econômico se relaciona bem mais com o papel que esta 
pode desempenhar da adequação da mão de obra aos novos anseios do 
capital, contribuindo, portanto com a manutenção da taxa de lucro através 
de uma exploração mais profunda da classe trabalhadora, do que com um 
projeto de desenvolvimento que tenha reflexos na melhoria da qualidade de 
vida da população ou redução da pobreza.

Metodologia

Entendendo a realidade como uma construção histórica e social, parti-
mos da ontologia marxista compreendendo o trabalho como processo de 
produção e reprodução humanas, e a educação como parte constitutiva dos 
processos de socialização bem como apropriação da ideologia vigente. A 
escolha do referencial marxista contribui com a perspectiva de analisar o 
objeto percebendo seus elementos de continuidade e descontinuidade his-
tórica. Em outras palavras, suas permanências e rupturas. (LACÉ, 2016).

A opção metodológica relaciona-se com o campo de estudo como a pes-
quisa se insere, bem como com o posicionamento do pesquisador diante 
da realidade. A dimensão ideológica se relaciona às escolhas do pesquisa-
dor. Quando definimos o que pesquisar, a partir de que base teórica e como 
pesquisar, estamos fazendo escolhas que são, mesmo em última instância, 
ideológicas. A neutralidade da investigação científica é um mito. (MINAYO; 
DESLANDES, 2012, p. 34).

Entendemos que não existe neutralidade no processo investigativo visto 
que tanto o objeto quanto o sujeito apresentam aspectos ideológicos que se 
referem a sua inserção numa realidade histórico-social. Nesse sentido, opta-
mos pelo método dialético, que penetra o mundo dos fenômenos, através 
de sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança 
dialética que ocorre na natureza e na sociedade (Pereira, A.S. et al., 2018).

Desenvolvimento

Marx compreende a constituição do humano enquanto ser social como 
um fenômeno inerente ao trabalho. Assim, o trabalho eleva-se como catego-
ria fundante, como ação primordial no desenrolar da história das sociedades. 
Originalmente, em outras palavras, nas comunidades primitivas a relação 
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entre trabalho e educação é uma relação de identidade. Os homens apren-
diam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam 
a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, relacionando-se uns 
com os outros, os homens educavam-se e educavam as novas gerações 
(SAVIANI, p.3, 2007).

Entretanto, com o advento do capitalismo é imposta à educação a dua-
lidade: (1) a produção das qualificações necessárias ao funcionamento 
da economia, e (2) a formação dos quadros e a elaboração dos métodos 
de controle político (MÉSZÁROS, 2006, p. 275). Nota-se o crescente apelo 
a qualificação profissional como objetivo da educação. Nas palavras de 
Frigotto (2001) trata-se de uma formação numa ótica individualista, frag-
mentária – que sequer habilite o cidadão e lhe dê direito a um emprego, 
a uma profissão, tornando-o apenas um mero “empregável” disponível ao 
mercado de trabalho sob os desígnios do capital em sua nova configuração.

Resultados e discussão

No Brasil, a educação é marcada pela descontinuidade dos projetos edu-
cacionais. A preocupação com a educação brasileira surge na perspectiva 
assistencialista, com o intuito de promover a mínima inserção dos órfãos, 
pobres e desvalidos no mercado de trabalho. Com o advento da industria-
lização as ações governamentais ocorreram no sentido de transformar o 
exército de reserva em mão de obra apta ao trabalho industrial.

No texto da Constituição Federal a educação é abordada inicialmente no 
Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II – Dos Direitos 
Sociais. O artigo 60 apresenta em sua redação que “são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 
1988, p.117)

As regulamentações oficiais acerca do direito à educação são desen-
volvidas no TÍTULO VIII – Da Ordem Social, CAPÍTULO III – Da Educação, 
da Cultura e do Desporto e SEÇÃO I – Da Educação. O artigo 205 determina 
que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será pro-
movida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 1988, p. 123). O Art. 214 encerra a 
SEÇÃO I do CAPÍTULO III indicando que 
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a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração dece-
nal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas 
e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públi-
cos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (EC no 
59/2009) I – erradicação do analfabetismo; II – universalização 
do atendimento escolar; III – melhoria da qualidade do ensino; 
IV – formação para o trabalho; V – promoção humanística, cien-
tífica e tecnológica do País; VI – estabelecimento de meta de 
aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 
produto interno bruto. (BRASIL, 1988, p. 125-126)

É possível compreender a grande relevância dada à educação no texto 
da Carta Magna, tanto em sua classificação como direito fundamental ao 
lado de outras necessidades básicas para a sobrevivência humana como 
alimentação e moradia, assim como em delegá-la como dever do estado. 
Nota-se também a vinculação da educação ao mundo trabalho em sua face 
abstrata, haja vista o uso das expressões “qualificação para o trabalho” e 
“formação para o trabalho” e ausência de menção a uma perspectiva de 
emancipação humana.

Como alerta Saviani, o “(...) nível de desenvolvimento atingido pela socie-
dade atual contemporânea coloca a exigência de um acervo mínimo de 
conhecimentos sistemáticos, sem o que não se pode ser inseridos no mer-
cado de trabalho” (2007, p.160). Constitui-se em nosso território uma dupla 
proposta educacional: uma voltada para a classe trabalhadora – técnica e 
outra voltada para as elites – propedêutica.

Sobre a educação profissional no Brasil, as bases legais passaram por 
diferentes modificações. O maior desenvolvimento da atividade industrial no 
início do século XX evidenciou a necessidade do mercado de trabalho por 
uma mão de obra apta ao desempenho de atividades em setores da econo-
mia diversos.

O Governo despertou para a questão da profissionalização e 
editou novas medidas no ensino formal, como o caso da cria-
ção do ensino comercial em 1931, a criação das Leis Orgânicas 
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do Ensino Industrial, Comercial e Agrícola na década de 1940 e 
também, na mesma década, a criação do SENAI e SENAC. Estas 
últimas, instituições profissionais paralelas ao ensino formal, 
foram criadas para atender à formação de mão-de-obra em 
grandes contingentes.
Ao ser organizado, tanto no ensino formal quanto pelo “Sistema 
S”, adotou-se para a educação profissional uma pedagogia 
ancorada nos princípios do taylorismo e do fordismo, sistemas 
de organização do trabalho que eram baseados no controle 
do tempo e dos movimentos fabris. O ensino profissional foi 
adaptado para atender e reproduzir o modelo de produção que 
vigorava na época, ficando desde então marcada a subordina-
ção deste ensino aos parâmetros do mercado de trabalho. Num 
primeiro momento de sua expansão, a pedagogia da educação 
profissional foi formulada com bases na instrução, na valoriza-
ção da técnica e no modelo rígido que separava concepção e 
produção. (GOMES, 2007, p.101)

Em 1971, a lei 5692 torna a educação profissional compulsória no 2° 
grau. Entretanto, sua implementação ocorreu apenas na escola pública e de 
maneira deficiente. Em 1982 essa lei é revogada. Porém, a discussão sobre 
uma educação profissional integrada ao ensino médio não fica em segundo 
plano uma vez que faz parte das diretrizes do Banco Mundial. Atualmente 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) – LDB versa que a edu-
cação profissional pode se dar de forma: concomitante, subsequente ou 
integrada.

Para o Banco Mundial a preocupação com a educação profissio-
nalizante considera também a melhoria da suposta qualidade da 
educação básica. A organização financeira avalia que os alunos 
com melhor formação estão mais preparados para receberem 
treinamento e competirem no mercado de trabalho. (MONTEIRO, 
2015, p. 91)

As diretrizes do BM para a Educação são muito específicas em conside-
rar o aumento do grau de instrução como uma espécie de passaporte para o 
desenvolvimento econômico. No que se refere aos países latino-americanos, 
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por exemplo, fica clara a preocupação com a universalização da educação 
básica e aumento da oferta da educação profissionalizante em nível médio. 
Desta maneira a pedagogia das competências passou a exercer forte 
influência sobre a educação profissional em nosso país notadamente a par-
tir da década de 1980.

A pedagogia da competência, além de ter limitado o ensino pro-
fissional às práticas do mercado de trabalho, contribuiu para o 
fortalecimento do discurso da competitividade, no qual o mais 
capacitado e competente venceria a disputa pela vaga de tra-
balho. O discurso da competitividade reforça a procura pela 
qualificação, resgatando a tese da Teoria do Capital Humano que 
acreditava na educação como solução para os problemas eco-
nômicos do país. Agora, a ênfase recai na perspectiva individual, 
na defesa de que qualificação é o mote de ascensão econômica 
para o sujeito. A premissa de que a qualificação faria do sujeito 
alguém empregável fez emergir a ideologia da empregabilidade, 
quem almejava ingressar no mercado de trabalho precisava ser 
empregável. Toda a ideologia criada em torno da competitividade 
e da empregabilidade acabou responsabilizando o sujeito por sua 
inserção nos setores produtivos e a pedagogia da competência 
apropriou-se desta ideologia, reafirmando a necessidade da for-
mação do profissional competente para o acesso ao mercado de 
trabalho. (GOMES, 2007, p.104-105)

Esta pedagogia centrada no aspecto cognitivo e atitudinal foi apropriada 
pelo capital que, por sua vez, a adequou às competências e às exigências 
do mercado de trabalho por uma mão-de-obra mais ajustada aos novos 
tempos, capaz de assumir a realização de diferentes processos, ser proativa 
e contribuir para a resolução de problemas na produção e adaptável para 
assumir diversos vínculos temporários.

A noção de competência, na Reforma da Educação Brasileira, 
tem uma identidade com o Ensino Médio, aliando-se aos prin-
cípios axiológicos de influência da UNESCO, na qual a educação 
do século XXI deve pautar-se na: educação básica - aprender a 
conhecer; educação profissional - aprender a fazer; política da 



1899
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

igualdade jurídica - aprender a conviver; identidade própria e 
reconhecimento do outro aprender a ser. O princípio ordenador 
da educação profissional de nível técnico é o desenvolvimento 
de competências profissionais para a laboralidade, definidas pela 
Resolução CNE/CEB, n° 4/99. (COSTA, 2007, p.64)

As orientações da UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura, para educação se edificam nos quatro pila-
res: conhecer, fazer, conviver e ser. A resolução do Conselho Nacional de 
Educação Profissional- CNE corrobora com estas orientações ao estabelecer 
em seu Artigo. 6º - entende-se por competência profissional a capacidade de 
mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades 
necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas 
pela natureza do trabalho. (Resolução CNE/CEB nº 04/99)

Não se trata, portanto, de uma formação capaz de promover 
qualificações amplas e duradouras entre os trabalhadores, pelo 
contrário, o ideário consiste em continuar perpetuando a divisão 
social e técnica do trabalho, essencial para a própria sobrevivência 
do capital, capaz de garantir uma mão de obra sempre disponível 
para os desígnios do capitalismo. (ARAUJO; RODRIGUES, 2010, 
p.52)

O estímulo à formação continuada, no sentido da qualificação e requa-
lificação profissional, desenvolve-se nos limites impostos pelo capital. 
Trata-se de uma qualificação profissional incapaz de romper com a divisão 
do trabalho em vigor neste modo de produção, uma vez que esta divisão 
se encontra nas bases de sustentação e manutenção do sistema. O dis-
curso sobre a necessidade de mão-de-obra mais qualificada, recorrente em 
épocas de crise, esbarra nos limites concretos da produção, nos interes-
ses particulares das empresas e na lógica excludente e seletiva do mercado 
(FRIGOTTO, 2001).

Notadamente, as pressões das mudanças no padrão produtivo e seus 
impactos na escola pública com a urgência da educação profissional traz 
à tona questionamentos importantes acerca dos limites e possibilidades 
deste projeto para a classe trabalhadora. Vale destacar que a necessidade 
da classe trabalhadora por um espaço no mercado de trabalho muitas vezes 
é possível apenas com uma profissionalização mínima.
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Constitui fundamental ponto de partida para a análise que ora se 
empreende a constatação de que a noção corrente de educação, dis-
seminada massivamente pelo complexo midiático-empresarial, vincula 
intrinsecamente aquela ao exercício do trabalho (BASTOS, 2014). As modifi-
cações no padrão de produção reduzem os postos de trabalho e contribuem 
com o aumento do exército de reserva. Dito isto, o modelo de educação pro-
fissional ora posto em prática tem se mostrado incapaz de garantir essa 
inserção visto que o aprofundamento do desemprego estrutural resulta das 
próprias características do metabolismo social do capital.

Considerações finais

O atual projeto de educação destinado à classe trabalhadora e pautado 
no ideário da profissionalização tem se mostrado incapaz de apresentar 
resultados benéficos aos trabalhadores. Cumpre, portanto o objetivo ao qual 
se propõe. Desta maneira compreendemos que uma educação emancipató-
ria não é possível nos moldes atuais da educação brasileira. Tendo em vista 
os próprios marcos regulatórios que não refletem os interesses da classe 
trabalhadora, nem condizem com a situação de precarização estrutural e 
material das escolas. A propaganda sobre uma educação profissional como 
caminho para melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores é de fato 
fantasiosa, tanto pelas consequências da crise estrutural do capital, quanto 
pelo modelo de educação profissional que é desenvolvido.

O modelo de educação profissional do capitalismo tem suas bases na 
dualidade da educação, e o uso da ideia educação vinculada ao trabalho 
remete a exploração da mão de obra. O trabalho alienado, vigente no capita-
lismo, foi tomado como base para a construção de um projeto educacional, 
e esta educação apenas contribui com o aprofundamento das desigual-
dades e da exploração da classe trabalhadora. O BM propõe um ensino 
médio profissionalizante, em que profissionalização é entendida como um 
adestramento em uma determinada habilidade, sem o conhecimento dos 
fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habili-
dade com o conjunto do processo produtivo. (SAVIANI, 2007)

A retomada da relação entre o trabalho e a educação é possível ser nos 
marcos do trabalho concreto, como ação transformadora e construtora 
do meio e do próprio ser social. Entendendo a centralidade do trabalho na 
diferenciação entre o humano e os outros animais, sendo, portanto através 
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do trabalho que homem produz sua própria existência e constrói seus 
conhecimentos através da transformação da natureza e de si mesmo. Este 
reencontro deve estar na base de construção de um projeto educacional 
emancipatório.
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NOTAS PRÉVIAS DE UMA PESQUISA SOBRE A 
POPULAÇÃO PRETA E PARDA NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E NO MUNDO DO TRABALHO NO BRASIL

Fabiana Teixeira Marcelino1 | Lenina Lopes Soares Silva2  

José Moisés Nunes da Silva3

Resumo: No Brasil é impossível distinguir preconceito de classe social de 
preconceito de raça, de modo que, no país que mais escravizou africa-
nos sendo o último a abolir a escravidão, raça informa classe social. Em 
vista disso, apresentamos notas prévias de uma pesquisa desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional, do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, sobre o acesso 
da população preta e parda à educação profissional e ao mundo do trabalho. 
A metodologia de pesquisa ora utilizada é bibliográfica e documental e faz 
uso de forma estrutural dos Censos Demográficos do Brasil, observando 
das notas técnicas aos indicadores para sedimentar uma análise funda-
mentada no materialismo histórico-dialético. Os estudos iniciais dão conta 
de justificativas pouco convincentes para a agregação de pardos e pretos no 
grupo populacional negro, o que faz com que as aproximações estatísticas 
socioeconômicas e as discriminações sofridas por ambos os grupos sejam 
consideradas da mesma natureza nos estudos analisados.
Palavras-chave: Raça; Negros; Censo; Trabalho; Educação Profissional.
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Introdução

“Ser contra as cotas raciais é concordar com a perpetuação do racismo” 
(RIBEIRO, 2018). A autora lembra que após quatro séculos da exploração 
da mão de obra escrava no Brasil, incentivou-se a vinda de imigrantes 

europeus. Estes receberam trabalho remunerado e terras. Os imigrantes 
foram um público-alvo de ações afirmativas para seu estabelecimento no 
país. Por outro lado, os negros libertos e seus descendentes nunca foram 
público-alvo de ações afirmativas do Estado brasileiro até a implementa-
ção da Lei nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, alterada depois pela Lei nº 
13.409 de 28 de dezembro de 2016. Com a alteração, os artigos 3º e 5º da 
Lei nº 12.711/2012 definem que as instituições federais de educação supe-
rior e de ensino técnico de nível médio devem reservar 50% das suas vagas 
para estudantes de escolas públicas, e estas serão preenchidas, por curso 
e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 
deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no 
mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas 
com deficiência na população da Unidade da Federação onde está instalada 
a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Djamila Ribeiro diz, e nós concordamos, que aqueles que reconhecem a 
existência do racismo no país e aderem à luta antirracista, não podem ser 
contrários a uma ação afirmativa do Estado que visa justamente combater 
a falta de oportunidade gerada pelo racismo estrutural na sociedade brasi-
leira. “Cota não diz respeito a capacidade, porque isso sabemos que temos; 
cota diz respeito a oportunidade. É isso que nos falta. Se o Estado brasi-
leiro racista priva a população negra de oportunidades é seu dever construir 
mecanismos para mudar isso” (RIBEIRO, 2018).

Em sua dissertação de mestrado, Leão (2015) destaca que a desigualdade 
no Brasil tem cor, citando estudo realizado pelo Observatório Afro-brasileiro 
que, em 2014, revelou que a taxa de pobreza da população negra é 48,99% 
maior do que a parcela branca. É por isso que afirmamos, em concordância 
com outros autores que, no último país a abolir a escravidão, raça informa 
classe (SOUZA, 2017; RIBEIRO, 2018; DAVIS, 2016). Essa é a herança deixada 
pelo país que mais sequestrou africanos para trabalhos forçados no mundo. 
Entretanto, concordamos também com Guimarães (2002) citado por Leão 
(2015), que ressalta que essa explicação também pode ser utilizada como 
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um engodo para encobrir outras questões: a isenção das gerações atuais da 
responsabilidade pela desigualdade racial; a manutenção de uma desculpa 
fácil para a permanência dessas desigualdades; e a sugestão implícita que 
os governos brasileiros têm buscado corrigir essas desigualdades. Contra 
isso o Movimento Negro tem se mobilizado para manter a lembrança de 
que as causas da pobreza da população negra permanecem sendo a falta 
de oportunidade, o preconceito e a discriminação racial.

Souza (2017) informa que no Brasil é impossível separar o preconceito 
de classe do preconceito de raça. As classes excluídas em países de pas-
sado escravocrata como o nosso são uma forma de continuar a escravidão 
em seus padrões de superexploração, ainda que existam minorias de outras 
raças entre as classes excluídas. No Brasil, o excluído, em sua maioria preto 
e pardo, é estigmatizado como inferior e perigoso, são maioria entre os que 
têm as piores condições de trabalho, acesso precário à educação, saúde, 
segurança, moradia, dentre tantos outros direitos fundamentais idealizados 
para todo e qualquer ser humano.

Este artigo apresenta notas prévias da pesquisa intitulada provisoria-
mente “População preta e parda nos Censos do Brasil: um olhar sobre a 
educação profissional e o mundo do trabalho”, desenvolvida no Programa da 
Pós-Graduação de Educação Profissional do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (PPGEP/IFRN).

Objetivo geral é examinar historicamente através dos Censos 
Demográficos o acesso da população negra à educação profissional e ao 
mundo do trabalho. Os objetivos específicos são: investigar se a Lei nº 
12.711/2012 tem contribuído para o acesso da população negra à Educação 
Profissional; e analisar o acesso da população negra ao mundo do trabalho 
a partir da participação na força de trabalho e da posição ocupacional.

O Censo Demográfico no Brasil é realizado pelo IBGE com o objetivo de 
contar os habitantes, identificar suas características e revelar como vivem 
os brasileiros. Certamente que seus resultados têm impactos sobre elabo-
ração, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas 
educacionais e de trabalho, sendo importante a existência de um estudo 
que destaque os dados referentes a essas categorias e suas relações, no 
conjunto da população negra. Ambos os aspectos serão mais bem explora-
dos nos resultados.

Esta pesquisa é de natureza bibliográfica e documental, com abordagem 
quantitativa (LEHFELD, 2007) considerando a possibilidade de trabalhar com 
formas quantitativas e qualitativas como um modo de completar e ampliar 
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informações com base em pontos de vista diferentes, com referencial teó-
rico-metodológico fundamentado no materialismo histórico-dialético. 
Embora o método marxista tenha sido inicialmente pensado para a com-
preensão da disciplina Economia Política, o seu pressuposto metodológico 
também pode ser estendido para outros campos de investigações (ANDERY, 
2012). Como já mencionamos, classe e raça estão bastante relacionados no 
Brasil, cabendo entender as relações entre eles na compreensão das rela-
ções sociais brasileiras. Entender as relações presentes na realidade, e nela 
incluídas, é essencial no processo do pensamento ao apreender e represen-
tar mentalmente – no processo que entendemos por conhecimento. Para 
entender a totalidade das relações sociais brasileiras fundante entender as 
relações das partes que compõem essa totalidade, e faz delas um conjunto 
que absorve e modifica o todo (PRADO JR, 1973).

Sendo assim, buscamos demonstrar que mesmo com as iniciativas do 
Estado de inclusão racial através de reserva de vagas, a ideologia racial incu-
tida no senso comum permanece mantendo a população negra em lugar de 
subalternidade e exclusão, em particular nas áreas de educação e trabalho, 
portanto, permeia as relações sociais no Brasil.

Referencial teórico

Os paradigmas de democracia racial e do brasileiro cordial permeiam o 
senso comum e estão por trás da ideologia racial vigente no país; entretanto, 
esses paradigmas têm como base as proposições científicas dos sociólo-
gos Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, respectivamente autores 
dos clássicos “Casa grande e senzala” (1957) e “Raízes do Brasil” (1937). 
Souza (2017) aponta Freyre como o criador do paradigma culturalista bra-
sileiro, dominado por ideias de um Brasil como continuidade de Portugal 
e do brasileiro com a singularidade da emotividade. A partir desse último 
aspecto, Freyre foi responsável por construir no meio científico e posterior-
mente no senso comum a estória da democracia racial brasileira, e teve um 
papel fundamental na construção de um sentimento de identidade nacional 
que passou a ser motivo de “orgulho” para a nação: a identidade construída 
a partir de uma cultura luso-brasileira, aberta ao novo e ao diferente. A falha 
crucial na análise de Freyre, segundo Souza (2017), foi o entendimento de que 
passado o período colonial, a convivência entre as três raças (preto, branco 
e índio) era amigável e solidária. Faltou à interpretação de Freyre observar a 
permanência estrutural na sociedade do sadomasoquismo, este no sentido 
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da não alteridade e da perversão do prazer enquanto objetivos máximos das 
relações interpessoais de classe e raça. Por outro lado, Souza (2017) aponta 
Holanda como o mentor do culturalismo vira-lata que impregna a percep-
ção de Brasil e do brasileiro. Essa versão é vira-lata por ser uma legitimação 
a serviço dos interesses políticos e econômicos da elite do dinheiro e do 
mercado.

Holanda, conforme Souza (2017), traz em sua obra duas modificações 
importantes no paradigma culturalista racista de Freyre: a do brasileiro 
cordial como algo negativo, e a visão do Estado brasileiro como uma exten-
são do brasileiro cordial, consequentemente, negativo e vira-lata também. 
Souza (2017) acredita que Freyre, em sua concepção de brasileiro cordial, 
ao menos tentou criticar a tese do americano e do europeu como seres 
superiores. Já Holanda traz a ideia do brasileiro pensado genericamente 
sem distinções de classe enquanto pura negatividade, o homem emotivo e 
potencialmente corrupto. Além disso, defende que o Estado brasileiro é um 
alongamento institucionalizado do homem cordial; a negatividade do último 
é estendida ao primeiro, com base na noção do patrimonialismo, em que as 
elites roubam do povo e privatizam o bem público. Ambas as modificações 
de Holanda constroem a ideia do brasileiro vira-lata.

A problemática dessa percepção é invisibilizar os nossos reais conflitos, 
pois vão escondendo nessa equação o papel do mercado e do capital nas 
desigualdades sociais brasileiras, e especialmente camuflando a verdadeira 
elite, que não são os representantes públicos, são a elite do capital. O papel 
de Holanda na autopercepção do brasileiro é dominante porque o seu cultu-
ralismo racista e liberal conservador é a única teoria explicativa abrangente 
e totalizadora do Brasil (SOUZA, 2017).

Por considerarmos que a Lei nº 12.711/2012 implica no acesso à 
Educação Profissional nas universidades federais e na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, discutiremos brevemente – 
tomando como referência os níveis de ensino atendidos pelas universidades 
e institutos federais, quais sejam: ensino médio integrado ao nível técnico; 
ensino técnico subsequente ao ensino médio; e nível superior, incluindo gra-
duação e pós-graduação.4

4 Contudo, muitas instituições de nível superior adotam reservas de vagas por cor/raça para as 
pós-graduações através de normas institucionais, como o próprio IFRN adota desde 2017, após a 
implementação da Resolução nº 03/2017-CONSUP, de 22 de fevereiro de 2017, que aprova a regu-
lamentação de reserva de vagas para os autodeclarados pretos, pardos ou indígenas nos proces-
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/1996, alterada 
pela Lei nº 11.741/2008, destaca que a educação profissional e tecnológica 
se integra aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimen-
sões do trabalho, da ciência e da tecnologia, podendo ser oferecida como 
formação inicial e continuada ou qualificação profissional; na forma de edu-
cação profissional técnica de nível médio; e como educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação. Na forma publicada em 1996, a 
LDB definia a Educação Profissional no artigo 39 como uma modalidade de 
ensino que conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva, estando integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, 
à ciência e à tecnologia. A alteração promovida pela Lei nº 11.741/2008 no 
artigo 39 trata da Educação Profissional relacionada ao desenvolvimento de 
aptidões para a vida produtiva.

Fischer e Waiandt (2012) destacam a necessidade de ressignificar a 
pós-graduação, dando-lhe o caráter de Educação Profissional em estágio 
mais avançado, iniciado na educação básica. Esta última desenvolve com-
petências essenciais que serão a base das trajetórias formativas para o 
mundo do trabalho. Apontam que a Educação Profissional pode ser ofertada 
em diversas formas e disponibilizada pelo poder público em instituições 
como os Institutos Federais, pelo setor privado, pelos Serviços Nacionais 
de Aprendizagem (Sistema S), por instituições que tem o papel duplo de 
produção e formação acadêmica, como hospitais-escola e incubadoras tec-
nológicas, e inclui também iniciativas de educação corporativa.

A Rede Federal se destaca na Educação Profissional pública no Brasil, 
como mencionado por Fischer e Waiandt (2012). Atua com ênfase na educa-
ção profissional, científica e tecnológica do país, desempenhando um papel 
relevante na oferta da educação profissional e tecnológica no país, bem 
como para o desenvolvimento de pesquisas aplicadas e ações de inovação 
e extensão tecnológica5. Ela tem a garantia de acesso através da reserva de 
vagas para pessoas pretas, pardas ou indígenas desde 2012, seja no nível 
médio como também no nível superior. Mesmo assim, o número de estudan-
tes que não declaram sua raça ainda é extremamente alto em comparação 

sos de seleção dos cursos de pós-graduação stricto e lato sensu no âmbito do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

5 Informações extraídas do site da Secretaria Especial de Educação Profissional e Tecnológica (SE-
TEC) do Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-ed-
ucacao-profissional-e-tecnologica>. Acesso em: 18 ago. 2019.
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com a ausência de auto-declaração encontrada no último censo do IBGE, 
conforme pode ser visto no Gráfico 1.

Gráfico 1 – Comparativo entre o percentual da população brasileira por raça em 2010 e o 
percentual das matrículas6 por raça na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica em 2018

Fonte: IBGE (2011); MEC (2019).

Em um levantamento das teses e dissertações disponíveis na Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) sobre cotas raciais e educa-
ção, procuramos mapear as produções científicas sobre cotas raciais e 
educação no Brasil. A BDTD integra os sistemas de informação de teses 
e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil e 
possibilita que a comunidade brasileira científica publique e difunda suas 
teses e dissertações produzidas no país e no exterior, dando maior visibili-
dade à produção científica nacional. O IBICT compõe o Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) do Governo Federal.

Como resultado desta pesquisa, foram encontrados 114 teses e disser-
tações. Das 114 produções científicas encontradas na pesquisa na BDTD, 
83 são dissertações e 31 são teses. As publicações são datadas do período 
entre 2000 e 2019. No total, 41 instituições de ensino, entre públicas e priva-
das, foram responsáveis pelas produções.

As instituições de ensino que mais apareceram na pesquisa foram a 
Universidade de Brasília (UnB), a Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

6 Corresponde ao estudante que esteve com sua matrícula em pelo menos um dia no ano de referên-
cia, no caso, 2018. Um aluno pode ter mais de uma matrícula nesse período, caso tenha se matric-
ulado em mais de um curso (MEC, 2019).
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Embora as cinco primeiras instituições a mais produzirem trabalhos com 
essa temática sejam do Sudeste, Nordeste e Sul, foram encontradas produ-
ções em todas as regiões do país (Tabela 1).

Tabela 1 – Número de dissertações e teses encontradas na BDTD com os descritores 
“educação”, “cotas” e “raciais” por região geográfica brasileira

Região Dissertações Teses Total

Sudeste 29 12 41

Centro-Oeste 20 8 28

Nordeste 16 9 25

Sul 15 2 17

Norte 3 0 3

Fonte: BDTD (2019).

No Gráfico 2, pode-se observar que as produções científicas com a 
temática estudada passam a crescer a partir de 2006/2007, correspon-
dendo ao período em que foi implementada a reserva de vagas por raça 
na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 2003, seguida pela 
Universidade Federal de Brasília (UnB) em 2004.

Entre 2012, ano da publicação da Lei nº 12.711/2012, e 2016, ao final 
do qual foi publicada a alteração desta Lei, o número de publicações cres-
ceu mais um pouco, com destaque para a região Nordeste, chegando a 14 
publicações. Entre 2017 e 2019 o número de produções caiu um pouco, mas 
deve-se levar em consideração o curto período analisado e o fato de estar-
mos no presente momento iniciando o segundo semestre letivo de 2019.

Gráfico 2 – Número de produções científicas encontradas na BDTD com os descritores 
“educação”, “cotas” e “raciais” por ano

Fonte: BDTD (2019).
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Desde 2003 as universidades públicas vêm implementando políticas de 
ações afirmativas destinadas à população negra, seja por iniciativas das 
próprias universidades ou por incentivo à incorporação de medidas inclusi-
vas do Governo Federal através do condicionamento da liberação de verbas 
do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) a um compromisso com políticas de inclusão e assistência estu-
dantil. Antes da criação da Lei nº. 12.711/2012, as universidades possuíam 
diferentes procedimentos de ação afirmativa, sendo a reserva de vagas a 
mais comum, embora houvessem situações em que ocorria a combinação 
de mais de uma estratégia, como bônus ou acréscimo de vagas.

Machado, Bessa e Feres Júnior (2017) informam que de 2004 a 2007 
a adoção pelas cotas raciais nas universidades públicas foi relativamente 
constante, com um aumento expressivo em 2008 com o incentivo do REUNI. 
Os autores também indicam que, mesmo com a nova configuração das 
cotas dada pela Lei nº 13.409/2016, que inclui reserva de vagas para pes-
soas com deficiência, o número de oferta de vagas para pretos, pardos e 
indígenas aumentou em 24.568 vagas de 2016 para 2017.

Observando os títulos das teses e dissertações, entre os 114 trabalhos, 
encontramos 17 com o descritor “educação”. Desses, somente um não tra-
tava especificamente sobre cotas raciais para estudantes: Palma (2019), 
da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), deu enfoque à Lei 
nº 12.990/2014, que trata da reserva de vagas para negros em concursos 
públicos para docentes nas universidades federais brasileiras.

Ainda com o olhar para os títulos dos trabalhos, 38 deles apresentaram no 
título o descritor “cotas”, e 13 deles, “cotas raciais”. A dissertação de Santos 
(2009), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), utiliza em seu título uma 
expressão que pode ser considerada equivalente: “Cotas sociorraciais: para 
além das classes e da raça”.

Tabela 2 – Número de dissertações e teses encontradas na BDTD com os descritores 
“educação”, “cotas” e “raciais” por objeto de estudo identificado no título

Objeto de estudo Dissertações Teses Total

Avaliação e análise da política de cotas raciais 22 9 31

Identidade racial e trajetórias acadêmica e profissional 12 3 15

Relatos de experiências e estudos de caso 10 5 15

Ensino médio, ENEM, EJA 8 1 9

Questões referentes ao direito e legalidade das cotas raciais 7 2 9
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Efetividade e eficácia das cotas raciais 4 2 6

Ensino da cultura afro-brasileira, diversidade, relações étnico-raciais 4 0 4

Cotas raciais nos Institutos Federais 5 0 5

Meritocracia e cotas raciais 2 0 2

Outros 9 9 18

TOTAL 83 31 114

Fonte: BDTD (2019).

Para identificar os principais temas discutidos nas dissertações e teses 
encontradas na pesquisa, buscamos nos títulos os objetos de estudo dos 
trabalhos, de modo a categorizar os principais objetos de estudo (Tabela 2). 
Das dissertações sobre cotas raciais nos Institutos Federais, Avila (2012) foi 
a primeira dissertação a ser defendida, com o título “O significado das cotas 
para estudantes negros do Instituto Federal de Santa Catarina: Campus São 
José”, defendido na Faculdade de Educação da UNICAMP. A autora teve 
como objetivo analisar o perfil socioeconômico dos estudantes dos cursos 
superiores de Licenciatura e Sistemas de

Telecomunicações, registrar suas opiniões sobre discriminação racial 
na sociedade brasileira e no IFSC - Campus São José e identificar qual a 
compreensão dos estudantes pesquisados sobre ações afirmativas e o pro-
grama de cotas nesse estabelecimento de ensino.

Dantas (2015) escreveu sua dissertação com o título “Ações afirmati-
vas na educação profissional técnica de nível médio: um estudo no IFPB 
- campus João Pessoa”, defendida na UFPE. Encontrou como resultado que 
consolidação de impactos sociais positivos para os grupos sociorraciais 
com desvantagens histórico-sociais depende da manutenção do ingresso 
via cotas; do acesso dos cotistas aos programas de benefícios estudantis; e 
de acompanhamento psicossocial, pedagógico e de orientação educacional.

“Cotistas e não cotistas: qual o desempenho dos alunos do IFMT?”, é 
o título da dissertação de Fernandes (2016), defendida também na UFPE. 
Analisa o desempenho dos alunos cotistas e não cotistas dos cursos Técnicos 
Subsequentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso (IFMT), e em seus resultados não encontrou diferença sig-
nificativa em relação ao coeficiente de rendimento desses alunos quando 
comparados com os não cotistas, o que é um indicador que descarta a ideia 
dos críticos em relação ao sistema de cotas.
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Castro (2016) é autora da dissertação “Política de cotas no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins - Campus Gurupi: 
reflexos da Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012”, defendida na Universidade 
Federal de Tocantins (UFT). Os resultados da pesquisa indicam que a adoção 
da Lei de Cotas representou um inegável avanço em relação à democratiza-
ção, quanto ao acesso a grupos historicamente excluídos. Contudo, existe, 
ainda, um conjunto de medidas a serem desenvolvidas no seio das institui-
ções de ensino, com vistas ao seu aprimoramento.

Silva (2018) é a responsável pela dissertação “Cotas étnico-raciais no 
IFSUL Campus Bagé: sob o olhar do aluno cotista”. Seu mestrado foi realizado 
na Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Teve como objetivo analisar 
a percepção dos estudantes que ingressaram pelo sistema de reserva de 
vagas no ano de 2015 e 2016 no IFSUL, e encontrou que esse grupo histori-
camente excluído, em sua maioria reproduz o discurso da classe dominante 
em que o ingresso nas instituições públicas deve ser pela meritocracia, 
onde as cotas étnico-raciais podem representar um ato discriminatório e 
por vezes racista.

As duas primeiras categorias que mais apresentaram produções cien-
tíficas, Avaliação e análise da política de cotas raciais e Identidade racial 
e trajetórias acadêmica e profissional, também nos interessaram por ter 
relação com o nosso objeto de estudo. Na primeira categoria, destacamos 
a tese de Silveira (2016), que teve como objetivo analisar as expectativas, 
estratégias e alcances de inserção profissional dos cotistas e não cotistas 
da UFBA.

Dentre os trabalhos da categoria Identidade racial e trajetórias acadêmica 
e profissional, nos chamou atenção a dissertação de Tobias (2014), defen-
dida na Universidade de São Paulo com o título “Negros e negras chegam 
à universidade: estudo sobre as trajetórias acadêmicas e as perspectivas 
profissionais dos cotistas da UNIFESP”. O estudo abrangeu estudantes da 
área da saúde da referida universidade, e dentre tantos resultados originais, 
um dos resultados interessantes encontrados pelo autor foi a não proble-
matização do tema da saúde da população negra em suas formações. Ao 
autor parece um contrassenso a adoção de políticas de cotas para negros 
sem o acompanhamento de debates sobre a resolução de problemas que 
são próprios da população negra, como é o caso da saúde.
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Considerações finais

Os resultados iniciais encontrados mostram a superação da discussão 
se cabe ou não cabe a implantação das cotas raciais. A constatação da desi-
gualdade racial e da necessidade de uma intervenção efetiva do Estado para 
a reversão dessa condição estrutural na sociedade está posta na grande 
maioria dos estudos encontrados.

nós, compete reforçar que não basta reconhecer o racismo enquanto 
parte das relações sociais no Brasil e tomar posicionamento contrário à 
discriminação racial, é também fundamental reconhecer a importância 
das cotas raciais como estratégia basilar para a garantia de oportunidades 
negadas historicamente à população negra brasileira como demosntraram 
os estudos já realizados.
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ENSINO MÉDIO INTEGRADO E CURRÍCULO NA REDE 
ESTADUAL DO PIAUÍ
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Resumo: O presente artigo trata do currículo do ensino médio integrado 
à educação profissional e objetivou analisar a organização curricular no 
ensino médio integrado na rede estadual do Piauí, considerando a rela-
ção entre educação básica educação profissional. A metodologia utilizada 
foi a pesquisa bibliográfica e documental. Por meio da pesquisa bibliográ-
fica, construíram-se as reflexões sobre os conceitos e concepções sobre 
o ensino médio integrado, assim como sobre o currículo nessa etapa de 
ensino. Na pesquisa documental, buscou-se compreender proposta curri-
cular do ensino médio integrado a partir da análise de documentos como o 
Projeto Político Pedagógico (PPP) e as matrizes curriculares de um Centro 
Estadual de Educação Profissional em Tempo Integral (CEPTI) localizado na 
cidade de Campo Maior-PI. A partir das análises feitas, foi possível chegar 
ao seguinte resultado: há uma tentativa de integrar a educação básica à 
educação profissional no ensino médio que é feita por meio da interdiscipli-
naridade e na transdisciplinaridade, mas que ainda guarda muitos desafios, 
como a uma maior proximidade com os arranjos produtivos locais.
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Introdução

Ao partir das análises sobre a expansão do ensino médio regular e 
ensino médio integrado no Piauí (OLIVEIRA, 2019), o presente trabalho 
tem como tema central o currículo do ensino médio integrado, con-

siderando a função dessa etapa de ensino na construção de um país mais 
democrático igualitário.

É imprescindível destacar que o ensino médio é uma importante temá-
tica de pesquisa por se tratar de em uma etapa estratégica da educação 
básica, pois marca a passagem dos jovens tanto para o mercado de tra-
balho como para a entrada nas instituições de ensino superior. Contudo, a 
oferta do ensino médio, tem se mostrado como um espaço indefinido, pois 
há inúmeras problemáticas que se referem à construção da sua identidade, 
sendo-lhe atribuídas funções diversas, ora mais associada a uma educação 
propedêutica, ora tornando obrigatória a profissionalização (MOEHLECKE, 
2012).

Neste sentido, a proposta do ensino médio integrado à educação profis-
sional possibilita que a dualidade educacional se enfraqueça, sugerindo uma 
educação básica e técnica em um mesmo currículo. Como afirma Frigotto 
(2014), essa integração possibilita avançar na efetivação de uma educação 
unitária, articulando o trabalho, o conhecimento, a cultura e a tecnologia 
como direito de todos

Nesse contexto, é relevante afirmar que para manter uma educação mais 
qualificada em termos de conhecimento e aprendizagens é de grande valia 
que o ensino médio seja integrado à educação profissional, pois estabelece 
a possibilidade de preparar para o trabalho, para os cursos superiores e para 
a vida.

Contudo, o ensino médio regular (propedêutico) é responsável por 73% 
das matrículas do estado do Piauí e, consequentemente, o ensino integrado, 
registra apenas 27% (BRASIL, 2018). Isso significa que, embora a proposta 
do ensino que integre a educação básica e profissional seja vantajosa para 
a juventude piauiense, essa modalidade ainda não possui uma oferta signi-
ficativa no estado Piauí.

Mesmo diante dessa realidade, é preciso considerar que as matrículas do 
ensino médio integrado vêm mostrando avanços na rede estadual do Piauí, 
ainda que tímidos, como é possível notar no Gráfico 1.
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Gráfico1 – Distribuição do número de matrículas do ensino médio integrado na rede esta-
dual do Piauí (2010-2018)

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2010-2018).

Embora o ensino médio integrado não tenha uma oferta predominante, 
compreendemos que seu avanço, ainda que insuficiente na rede estadual 
do Piauí, representa um aspecto positivo diante da necessidade de uma for-
mação ampla dos jovens nesse estado. Nesse contexto, propomos como 
objetivo dessa pesquisa: analisar a organização curricular no ensino médio 
integrado na rede estadual do Piauí, considerando a relação entre educação 
básica educação profissional.

A metodologia utilizada para efetivação dos resultados foi a pesquisa 
bibliográfica e documental que possibilitaram a análise sobre o currículo do 
ensino médio integrado na rede estadual do Piauí.

Considerando a importância da temática investigada, bem como a 
necessidade de ampliação de estudos sobre a organização curricular do 
ensino médio no contexto piauiense, a presente pesquisa torna-se relevante 
pela possibilidade de servir como subsídio para pesquisas futuras, avan-
çando na construção de conhecimento acerca das políticas educacionais 
no estado do Piauí; e por permitir aos vários jovens da classe trabalhadora 
a compreensão da importância do ensino médio integrado como espaço 
de disputa, tensões, formação humana e cidadã; além de contribuir para 
a compreensão relevância dessa etapa de ensino na construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária.
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Metodologia

A pesquisa científica é uma prática social carregada de complexidade e 
está alicerçada nos princípios da validade, confiabilidade e relevância, além 
disso, deve fundamentar-se em paradigmas epistemológicos e ontológicos 
de acordo com o interesse da investigação. Por isso, pode ser entendida 
como uma atividade intencional, consciente e que requer uma autoreflexão 
ao longo de todo o processo (GHEDIN; FRANCO, 2011).

Nesse sentido, considerando o interesse desta investigação, optou-
-se por uma pesquisa de natureza qualitativa, pois possibilita um estudo 
mais detalhado do “[...] universo de significados, motivos, aspirações, cren-
ças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 21-22).

Para tanto, optou-se pelos procedimentos de pesquisa bibliográfica e 
documental, tendo em vista a necessidade de se analisar a organização cur-
ricular no ensino médio integrado na rede estadual do Piauí, considerando 
a relação entre educação básica educação profissional. A pesquisa biblio-
gráfica foi essencial na construção de reflexões acerca dos conceitos e das 
concepções sobre o ensino médio integrado. Desse modo, recorremos aos 
estudos de Frigotto (2012), Ciavatta (2012), Kuenzer (2000), Ramos (2014), 
Moura (2014) e Moll (2010) que nos possibilitaram compreender a concep-
ção de ensino médio integrado e a organização curricular nessa etapa de 
ensino.

Realizamos, também, uma pesquisa documental guiados pelas orien-
tações de Gil (2008), analisando o Projeto Político Pedagógico (PPP) e as 
matrizes curriculares dos cursos integrados de um Centro Estadual de 
Educação Profissional em Tempo Integral (CEPTI), localizado no municí-
pio de Campo Maior-PI. Desse modo, esta pesquisa caracteriza-se como 
um estudo de caso, evidenciando dados relevantes sobre como acontece 
o planejamento curricular do ensino médio integrado no lócus de pes-
quisa e, consequentemente, possibilitando um entendimento, ainda que por 
amostragem, de como a rede pública estadual do Piauí vem organizando o 
currículo do ensino médio integrado.

Sobre o lócus da pesquisa, convém destacarmos que a instituição inves-
tigada foi criada em 1970 e é mantida pelo Governo do Estado do Piauí, 
pertencendo à 5ª Gerência Regional de Ensino (GRE) da Secretaria de Estado 
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da Educação do Piauí (SEDUC-PI), funcionando com a oferta de ensino 
médio integrado, em tempo integral, desde de 2009. Essa escola oferta cinco 
cursos técnicos integrados ao ensino médio que são: informática, vigilância 
em saúde, meio ambiente, enfermagem e segurança do trabalho. O CEPTI 
investigado possui, em 2019, aproximadamente 266 alunos, 18 professores 
e 4 membros do núcleo gestor.

Considerando a necessidade de darmos um tratamento ao material 
coletado no campo de pesquisa, ancoramos a análise dos dados nos pressu-
postos da Análise de Conteúdo (Bardin, 1977, p. 95) por meio de três etapas: 
“1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resulta-
dos, a inferência e a interpretação”. No primeiro momento, fez-se necessária 
uma leitura flutuante das informações recolhidas na pesquisa bibliográfica e 
documental, para que, a partir daí, os dados fossem produzidos, analisados 
e discutidos.

Ensino médio integrado e currículo

Com a revogação do Decreto no 2.208/97 – sancionado no governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, impossibilitando que o ensino médio 
fosse integrado à educação profissional – pelo Decreto n. 5.154/2004, no 
governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se possível, novamente, que o 
ensino médio se integrasse à educação profissional.

Nesse contexto, o Decreto no 5.154/2004 foi importante, pois possibili-
tou que o ensino médio integrado se tornasse uma importante estratégia 
para uma educação de base científica-tecnológica. Moura, Lima Filho e 
Silva (2015) defendem que o ensino médio integrado seria um momento de 
“travessia” para a constituição de uma educação politécnica que supere a 
dicotomia entre trabalho intelectual e trabalho manual e avance na direção 
da formação humana integral.

Do mesmo modo, para Santos, Nadaletti e Soares (2017, p. 92), a inte-
gração entre educação básica e educação profissional se apresenta como 
“solução provisória para superação da dualidade que até então marcou o 
ensino médio no Brasil, uma vez que, a necessidade do trabalho faz parte da 
realidade de muitos jovens estudantes brasileiros”.

Assim, essa proposta de ensino médio integrado não diminui a impor-
tância do trabalho na educação, mas sim, abrange uma compreensão dos 
princípios históricos da produção moderna. Partindo desse pressuposto, a 
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proposta do ensino médio integrado se estabelece na perspectiva de uma 
sociedade justa, com base na formação omnilateral, integral e politécnica 
de todos, de forma pública, igualitária e sob a responsabilidade do Estado 
(MOURA, 2014). Trata-se, portanto, de uma educação que abrange a totali-
dade na busca de possibilitar o conhecimento de forma ampla e envolver os 
jovens no mundo do trabalho, isto é, que seja impulsionado pela compreen-
são do trabalho como princípio educativo, estabelecendo a relação com a 
cultura e a ciência.

Convém destacamos que o ensino médio integrado é marcado pela 
intrínseca relação entre educação básica e educação profissional. Desse 
modo, sobre a organização curricular é preciso considerar que:

[...] o currículo é sempre uma seleção de conhecimentos a serem 
ensinados e aprendidos dependendo da finalidade e dos objeti-
vos educacionais. Defendemos aqui a formação integral, plena, 
completa. Isso não pressupõe, entretanto, que se possa ensinar e 
aprender “tudo”. A questão é: como podemos proporcionar com-
preensões globais, totalizantes da realidade a partir da seleção de 
componentes e conteúdos curriculares? Como orientar a seleção 
de conteúdos no currículo da formação integrada? A resposta 
a tais perguntas implica buscar relacionar partes e totalidade. 
(BRASIL, 2007, p.49-50).

Logo, a construção de um currículo que integre educação básica e edu-
cação profissional é um grande desafio, pois deve avançar para além da 
formação para o mercado de trabalho ou para os exames de acesso ao 
ensino superior, contribuindo para a compreensão do trabalho como prin-
cípio educativo.

Resultados e discussão

No sentido de compreender a organização do currículo do ensino médio 
integrado, analisamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) de um CEPTI, 
assim como as matrizes curriculares dos cursos ofertados.

É relevante destacar que o PPP da instituição nos ajudou a compreender 
a proposta de ensino médio integrado adotada pela instituição investigada. 
Segundo esse documento, as atividades desenvolvidas ao longo do ensino 
médio integrado
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[...] priorizam a formação necessária do aluno para o exercício da 
cidadania e domínio de uma profissão, sendo os mesmos assis-
tidos com aulas laboratoriais, práticas de estágios, esportes, 
horários de estudos, nivelamentos nas disciplinas de físicas, quí-
mica e matemática, bem como estudos voltados para iniciação a 
pesquisa científica [...]. (PIAUÍ, 2016, p.13).

É importante frisar que, para entender o objetivo do ensino médio inte-
grado, temos que considerar que o currículo dessa etapa é organizado de 
forma diferente do ensino médio propedêutico, pois busca estabelecer uma 
conexão entre educação básica e educação profissional em um único curso, 
sendo composto pelas áreas dos conhecimentos geral e pelas áreas profis-
sionais específicas.

Nesta lógica, as matrizes curriculares analisadas se referem aos seguin-
tes cursos técnicos integrados ao ensino médio: informática, vigilância em 
saúde, enfermagem, segurança do trabalho e meio ambiente.

Partindo dessa análise, foi possível notar que os cursos integrados ao 
ensino médio eram compostos por uma formação comum em todas as 
matrizes curriculares, sendo divididas em áreas de conhecimento (Tabela 1).
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Tabela 1 – Componentes curriculares das áreas do conhecimento

Áreas do
Conhecimento

Componentes
Curriculares

Carga Horária por série
Total1°

Série
2°

Série
3°

Série

Linguagens, códigos e 
suas tecnologias

Língua Portuguesa 108 72 108 288

Artes - - 36 36

Informática 72 - - 72

Educação Física - 72 - 72

Língua Inglesa 72 - - 72

Língua Espanhola - 72 - 72

Ciências humanas e
suas tecnologias

Geografia 72 72 36 180

História 72 72 36 180

Filosofia 36 36 36 108

Sociologia 36 63 63 108

Ensino Religioso 36 - - 36

Ciências da Natureza,
Matemática e suas

tecnologias

Matemática 72 72 72 216

Física 72 72 36 108

Química 72 72 36 108

Biologia 72 72 36 108

SUB-TOTAL 792 720 468 1.980

Fonte: PIAUÍ (2016).

Diante dessa organização, observamos que os componentes curricula-
res destacados no Tabela 1 são divididos em três áreas de conhecimento 
(Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas 
Tecnologias; e Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias). Logo, 
as disciplinas que compõem esse arranjo são fundamentais, pois abarcam 
a estrutura da educação básica com 792 horas na 1° série, 720 horas na 
2° série e 468 horas na 3° série, totalizando 1.980 horas ao final do ensino 
médio.

Além disso, pudemos verificar que as matrizes curriculares dos cursos 
integrados são compostas por diversas disciplinas que contemplam tanto 
os conhecimentos fundamentais da educação básica, como os conteúdos 
específicos da educação profissional que abrangem as atividades práticas.

É possível notar também, que todos os cursos apresentam a disciplina 
de empreendedorismos como componente do curricular. Contudo, é plausí-
vel indagar se essa disciplina estimula a capacidade criadora ou somente as 
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adequações necessárias ao mercado de trabalho, supondo formar sujeitos 
autônomos e donos de seus próprios negócios.

Nesse contexto, para indicarmos a divisão da carga horária da educação 
básica e da educação profissional no ensino médio integrado, apresentamos 
os dados da Tabela 2, evidenciando aspectos importantes da organização 
curricular.

Tabela 2– Distribuição da carga horária por Curso

Cursos Educação
Básica

Educação
Profissional

Atividades
Complementares Estágio VTO/TCO Total

Curso Técnico em 
Informática 1.980 1.260 1.611 - 30 4.881

Curso Técnico em 
Vigilância e Saúde 1.980 1.260 1.611 - 30 4.881

Curso Técnico Meio
Ambiente 1.980 1.260 1.611 - 30 4.881

Curso Técnico em
Enfermagem 1.980 1.260 1.611 600 - 5.451

CursoTécnico de
Segurança do 

Trabalho
1.980 1.260 1.611 - 30 4.881

Fonte: PIAUÍ (2016).

É possível registrar que todos os cursos possuem 1.980 horas referen-
tes à educação básica e 1.260 horas destinadas à educação profissional. 
Observamos, também, que os cursos têm a organização curricular voltada 
para atividades práticas, onde nos cursos de informática, vigilância em 
saúde, segurança do trabalho e meio ambiente são destinadas 30 horas de 
Visitas Técnicas Orientadas (VTO) ou Trabalho de Campo Orientado (TCO), 
enquanto o curso de enfermagem tem 600 horas de estágio curricular 
supervisionado.

Desse modo, as informações contidas na Tabela 2 nos fazem questio-
nar sobre as cargas horárias disponibilizadas para as atividades práticas, 
pois, enquanto o curso de enfermagem tem 600 horas de estágio, os outros 
cursos são compostos por apenas 30 horas de VTO/TCO. Embora essas 
atividades práticas denominadas como VTO e TCO sejam de grande impor-
tância na construção dos conhecimentos desses cursos, consideramos que 
não sejam suficientes para uma aprendizagem efetiva que relacione a teo-
ria e prática, prejudicando vivências de experiências dentro do campo de 
trabalho.
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Portanto, é relevante destacar que a proposta de ensino médio integrado 
à educação profissional, no contexto investigado, requer um repensar do seu 
currículo, tendo em vista a necessidade de abranger a formação para o tra-
balho e para construção de sujeitos conscientes de seus deveres e poderes, 
considerando os conhecimentos não só na teoria, como também na prática. 
Logo, é importante destacar que:

Pensar no EMI, para adolescentes ou para jovens e adultos, é 
conceber uma formação em que os conhecimentos das ciências 
denominadas duras e os das ciências sociais e humanas serão 
contemplados de forma equânime, em nível de importância e de 
conteúdo, visando a uma formação integral do cidadão autônomo 
e emancipado. O espaço dessa articulação exige uma organiza-
ção curricular em que os eixos estruturantes se integrem, tendo 
como referencial a vivência dos sujeitos para a qual essa pro-
posta educativa se direciona. Esse currículo, como dimensão de 
poder e de regulação social, poderá ser aglutinador, a partir das 
possibilidades de interferência no cotidiano e nas expectativas 
dos sujeitos jovens ou adultos. (MOURA; PINHEIRO, 2009, p. 93).

Pudemos observar, também, que as matrizes curriculares analisadas 
propõem um ensino médio integrado pautado na interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade. Nesse caso, a interdisciplinaridade, é entendida como 
a inter-relação de várias disciplinas na proporção de associar o conheci-
mento em uma mesma concepção de ensino e aprendizagem. Assim, o PPP 
analisado defende que:

A interdisciplinaridade consiste no trabalho de integração das 
diferentes áreas do conhecimento, num real trabalho de coope-
ração e troca, aberta ao diálogo e ao planejamento. Implica na 
transcendência de métodos de uma disciplina para outra, ultra-
passando-as sem perder sua finalidade disciplinar. É por meio 
dessa abordagem interdisciplinar que ocorre a transversalidade 
do conhecimento de diferentes disciplinas, possibilitando uma 
prática educativa sistematizada no aprender sobre a realidade. 
(PIAUÍ, 2016, p. 22).
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O PPP da instituição ainda define o significado de transdisciplinaridade 
da seguinte maneira:

[...] meio de organizar o trabalho didático – pedagógico, integrando 
temas e eixos temáticos favorecendo uma prática educativa, de 
conexão entre os conhecimentos sistematizados e as questões 
da vida real. Desta forma, a transversalidade permite a integração 
dos conhecimentos escolares e a interdisciplinaridades permite a 
integração dos conhecimentos escolares e a interdisciplinaridade 
permite a comunicação entre eles. (PIAUÍ, 2016, p.22).

De modo geral, podemos compreender que a interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade são necessárias à organização curricular do ensino 
médio integrado, de modo a relacionar todos os conteúdos, proporcionando 
um conhecimento unitário que permita com que os sujeitos tenham direito 
a uma educação ampla e de qualidade, onde a dualidade educacional entre 
ensino médioe educação profissional se desfaça por meio do currículo inte-
grado. Dessa maneira,

Estaríamos, assim, relacionando parte e totalidade, conhecimen-
tos gerais e específicos, contemporaneidade e historicidade. A 
interdisciplinaridade aparece, aqui, como necessidade e, por-
tanto, como princípio organizador do currículo e como método 
de ensino-aprendizagem, pois os conceitos de diversas disci-
plinas seriam relacionados à luz das questões concretas que 
se pretende compreender. Isso, por sua vez, não compromete a 
identidade epistemológica das diversas disciplinas, posto que o 
respectivo aprofundamento científico será requerido sempre que 
a compreensão de um conceito exigir a relação com conceitos de 
um mesmo campo disciplinar. (BRASIL, 2007, p. 51).

Portanto, é de grande valor destacar que essa integração de disciplinas 
não provoca a diminuição da importância de seus conceitos específicos, 
mas sim, relaciona diferentes aspectos dos conteúdos de cada área de 
conhecimento. É significativo apontar, ainda, que ao analisarmos o PPP e 
as matrizes curriculares, percebemos que as disciplinas do ensino médio 
integrado são organizadas de forma a se relacionarem, ocasionando a 
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interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade dos conteúdos e temáticas a 
fim de fundamentar um ensino de categorias indissociáveis para constru-
ção da formação humana de qualidade.

Considerações finais

Durante a produção desse trabalho, estudamos o desenvolvimento do 
ensino médio integrado, traçando características da proposta curricular 
nessa modalidade de ensino. Nele, registramos o desenvolvimento do ensino 
integrado como instrumento que visa à conexão entre educação básica e 
educação profissional, a fim de assegurar uma aprendizagem ampla. Esses 
aspectos nos ajudaram a compreender a importância dessa etapa na cons-
trução social, econômica e cultural do nosso país, de modo que esse ensino 
seja considerado como a ligação da finalização da educação básica e as 
diferentes possibilidades de prosseguimento da formação acadêmica sob a 
ótica da vida socialmente cidadã.

Dessa forma, é importante salientar que a concepção do ensino médio 
integrado pode resultar no enfraquecimento de problemáticas relacionadas 
à dualidade educacional como, também, na diminuição da evasão escolar, 
pois esse ensino busca relacionar educação básica e educação profissional, 
possibilitando um currículo que amplie a formação dos estudantes.

Desse modo, as análises do ensino médio integrado no Piauí, expostas 
neste trabalho, caminham para a seguinte conclusão: o currículo integrado 
na rede estadual caminha na direção de relacionar educação básica e educa-
ção profissional por meio da  interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, 
na perspectiva de formar um sujeito que tenha acesso aos conhecimentos 
gerais e específicos; a relação com os arranjos produtivos locais são ainda 
frágeis na maioria dos cursos ofertados, necessitando pensar uma maior 
aproximação entre teoria e prática; e a carga horária para a educação básica 
e profissional ainda precisam ser mais bem distribuídas, evitando a super-
valorização de uma delas. Além disso, é necessário seguir na realização de 
pesquisas nessa área, pois a análise dos desdobramentos desse currículo 
é condição indispensável para avançar na compreensão do ensino médio 
integrado na rede estadual do Piauí.
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Resumo: O artigo apresenta uma análise qualitativa da formação docente 
proposta no âmbito do convênio do Estado do Rio Grande do Norte com 
o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE), mais precisamente 
sobre o caderno: Princípios Educativos a luz de autores como Moura (2012, 
2013, 2014), Frigotto e Ramos (2011), Ciavatta (2011, 2014), Ramos (2011, 
2015). Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012) relacionando a nosso objeto de 
pesquisa que é a formação dos professores dos centros de Educação 
Profissional da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, recorte 2017 a 2019. 
A análise mostrou que os princípios educativos que norteiam a proposta do 
ICE não dialoga com os princípios educativos do Ensino Médio Integrado 
posto nas Diretrizes Curriculares de Educação Professional e Tecnológica 
de Nível Médio - DCEPTNM. O documento apresenta uma proposta voltada 
para o ensino propedêutico, com alguns equívocos conceituais sobre for-
mação humana integral. Uma fundamentação teórico-metodológica que 
não atende à dimensão que a proposta curricular pretende alcançar para o 
regime em tempo integral, tampouco menciona formação dos professores 
de Educação Profissional.
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Introdução

Este artigo busca analisar a formação docente na proposta pedagó-
gica do Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) à luz das 
Diretrizes Curriculares de Educação Profissional e Tecnológica de Nível 

Médio (DCEPTNM), e autores como Moura (2012, 2013, 2014), Frigotto e 
Ramos (2011), Ciavata (2011, 2014), Ramos (2011, 2015). Frigotto, Ciavata 
e Ramos (2012), que tratam sobre formação humana integral, e trabalho 
como princípio educativo.

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio da Subcoordenadoria de Ensino Médio e Educação 
Profissional (SUEM/SUEP), tem como objetivo orientar e coordenar as polí-
ticas para o Ensino Médio e, conforme as prerrogativas da lei de Diretrizes e 
Base da Educação Nacional – Lei nº 9.394, artigos 36-A, 36-B, 36-C, 36-D,39, 
40, 41 e 42, na dimensão 3, Educação e Trabalho: Formação Técnica de Nível 
Médio e Tecnológica, estabelecida no Plano Estadual de Educação (PEE), Lei 
nº 10.049 de 27 de janeiro de 2016, em conformidade com Plano Nacional da 
Educação (PNE), buscar parceria com Institutos para aumentar os indicado-
res educacionais e atingir as metas preestabelecidas no PNE.

Diante desse contexto, em 2017 o Estado do Rio Grande do Norte rea-
lizou a pactuação de 18 (dezoito) escolas no Programa de fomento do 
ProMédio em tempo integral e incentivos financeiros do Programa Brasil 
Profissionalizado, em atendimento às metas estabelecidas no PEE e a 
demanda de estudantes que buscam a Educação Profissional pública de 
qualidade, sendo 14 (quatorze) escolas em tempo integral e 4 (quatro) cen-
tros de Educação Profissional e Tecnológica (centros de EPT).

A SEEC/RN elaborou a estrutura curricular para o ProMédio Integral e 
Educação Profissional (EP), com base na proposta do ICE, e em conformidade 
com as diretrizes do Estado. Nos centros de EPT a carga horária dos profes-
sores é constituída de modo abarcar os diferentes componentes curriculares 
que integram a base nacional comum, o núcleo articulador e a base técnica 
em consonância com as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Estadual.

De acordo com a proposta do ICE a parte diversificada dialoga com o 
núcleo articulador integrando o currículo por meio de atividades como: 
estudo orientado, componentes eletivos, projeto de vida, preparação pós-
-Médio e atividades pré-experimentais, experimentais e avaliação semanal, 
sobre os quais nos deteremos mais adiante.



1936
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

A parceria da SEEC/RN com o ICE, foi realizada por um período de 3 (três) 
anos, como experiência piloto, envolvendo orientação, acompanhamento 
e monitoramento das ações pedagógicas e de formação dos professores, 
de acordo com a proposta metodológica do ICE. O suporte técnico e logís-
tico, despesas com transporte (passagens aéreas da equipe pedagógica) 
e diárias durante a realização do acompanhamento e monitoramento das 
escolas e centros, e nos encontros de formação dos professores, é de com-
petência e responsabilidade da SEEC/RN.

A metodologia é uma análise documental de cunho qualitativo que de 
acordo com Ludke e André, se constitui como uma técnica importante na 
pesquisa qualitativa, complementando informações obtidas por outras téc-
nicas, ou desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE E 
ANDRÉ, 1986). A presente pesquisa está estruturada da seguinte forma: no 
primeiro item, uma contextualização do ICE, objetivando compreender sua 
origem, contexto histórico e fundamentos filosóficos, teóricos e metodoló-
gicos que dão sustentação a sua proposta. No segundo item, nos detemos 
a análise do Caderno Princípio Educativo, e contrapontos de acordo com as 
bases conceituais das DCEPTNM e concepções teóricas dos autores cita-
dos. E por fim, no item três, destaca-se algumas considerações pontuais 
acerca da temática, empreendendo uma análise crítica e reflexiva sobre a 
formação docente.

Breve apresentação do ICE e de sua proposta pedagógica

O Instituto de Corresponsabilidade pela Educação (ICE) se apresenta 
como uma entidade sem fins econômicos, criada em 2003 por um grupo 
de empresários motivados a conceber um novo modelo de escola cuja pro-
posta pedagógica é de autoria de Antônio Carlos Gomes da Costa Duarte,4 
que busca resgatar o padrão de excelência do então decadente e secular 
Ginásio Pernambucano, localizado em Recife.

A visão do ICE é ser reconhecido como uma organização de referência 
na concepção, produção de conhecimento, tecnologias e práticas educacio-
nais, com vistas à qualificação do ensino básico e gratuito, transformando 
essas práticas em políticas públicas.

4 Antônio Carlos Gomes da Costa Duarte, autor dos livros: Protagonismo Juvenil, Juventude e Edu-
cação, Por Uma Educação da Presença, Educação e Vida, O Professor como Educador e autor da 
proposta Escola da Escolha do ICE.
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O ICE tem como missão contribuir para “a melhoria da qualidade da 
Educação Básica pública, através da aplicação de inovações em conteúdo, 
métodos e gestão, objetivando a formação integral do jovem nas dimensões 
pessoal, social e produtiva”. O ICE tem como fundamentos a causa do ensino 
público de qualidade, com a marca da corresponsabilidade, que representa o 
apoio dado pelos seus parceiros,- para que o ICE exerça influência junto ao 
setor público e atuar de forma estratégica nas políticas públicas, de modo 
a concebê-las, ampliá-las e assegurar a sua qualidade, de maneira eficaz, 
com o desafio da criação de novos desenhos.

Seu percurso histórico teve início no ano 2000, em Recife – PE, a partir 
da revitalização do Ginásio Pernambucano. A visita de um ex-aluno a sua 
antiga escola o deixou impactado com o estado de abandono em que a 
escola se encontrava. Então, resolveu desenvolver mecanismos para resga-
tar o padrão de excelência daquela escola pública.

A iniciativa pessoal do ex-aluno encontrou apoio em instituições privadas 
como ABN AMRO Bank, CHESF, ODEBRECHT e PHILIPS. A recuperação do 
Ginásio foi organizada em duas etapas: a primeira etapa foi a reestruturação 
da estrutura física, recuperação do acervo histórico cultural por profissio-
nais de cada área e a segunda etapa, a recuperação da qualidade do ensino, 
que se deu por meio de uma parceria entre o ICE e o governo do Estado 
de Pernambuco para propor um novo ordenamento político-institucional e 
pedagógico, para o qual foram necessárias profundas mudanças em termos 
de conteúdo, método e gestão.

A gestão do ICE é formada por profissionais selecionados a partir da 
formação profissional e experiência para atuar nas equipes CORE TEAM, 
composto por 4 (quatro) membros, presidente e vice-presidente, diretor 
geral e diretoria pedagógica, equipe administrativa financeira, equipe de 
supervisores, equipe de projetos, equipe de consultores de gestão e equipe 
de consultores pedagógicos.

Em seu site, o ICE apresenta como investidores o Instituto Natura, o 
Instituto Sonho Grande, Espírito Santo em Ação, o Itaú-BBA, a Fiat-Chrysler, a 
Jeep, a Trevo Tecnologia Social e a EMS e apresenta também a parceria com 
15 estados e 08 municípios. Especificamente em nosso Estado, a parceria se 
revela no âmbito do Programa de Fortalecimento das Escolas de Ensino Médio 
do RN (ProMédio), uma das ações em que se pode perceber que a lógica pri-
vatista e mercantilista chegou também à educação pública do Estado.

A proposta pedagógica do Instituto é definida pela proposta pedagó-
gica Escola da Escolha, que tem como centralidade o projeto de vida dos 



1938
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

estudantes e como eixo estruturante o protagonismo juvenil, ancorada nos 
pressupostos teóricos dos quatro pilares da educação para o século XXI. 
(DELORS, 1999) e arranjos pedagógico do professor “teórico” Antônio Carlos.

O documento está organizado em 8 (oito) cadernos de formação, que 
orientam e direcionam a execução da proposta: a) introdução às bases 
teóricas e metodológicas; b) modelo pedagógico – conceitos; c) modelo 
pedagógico - metodologia de êxito da parte diversificada do currículo 
(componente curricular); d) metodologia de êxito da parte diversificada do 
currículo (práticas educativa); e) modelo pedagógico - princípios educativos; 
f) modelo pedagógico - ambientes de aprendizagem; g) modelo pedagógico 
- instrumentos e rotinas e h) tecnologia de gestão educacional.

O kit de cadernos que compõe a proposta tem como título, Metodologia 
de Êxito que orienta a aplicabilidade da proposta, mecanicamente nas 
escolas, mas não tem nenhum caderno voltado para a formação do pro-
fessor, o que considera-se um pouco estranho, porque além das condições 
estruturais, bem como os recursos didáticos a formações dos professo-
res se constitui como processos de reflexões e estudos necessários para 
a aquisição dos saberes e atuar na Educação Profissional em tempo inte-
gral, compreendendo os processos histórico seus contextos e as diferentes 
concepções-filosóficas, epistemológicas e pedagógicas, que que de acordo 
com Araujo , norteiam esse percurso, tornados capazes de mediar as rela-
ções de conflitos e orientar a produção do conhecimento numa perspectiva 
de totalidade. (ARAUJO 2008).

Nessa perspectiva compreende-se que, para o professor, pouco vale 
conhecer profundamente o conteúdo de sua disciplina ser não for capaz de 
orientar seus alunos na construção desse conhecimento; pouco vale estar 
plenamente familiarizado com os aspectos tecnológicos e científicos do 
conteúdo a ser ministrado e desprezar os aspectos afetivos, psicológicos e 
cognitivos envolvidos no longo processo que é a aprendizagem e a forma-
ção humana.

Formação humana integral: trabalho como princípio educativo 
ou projeto de vida?

Etimologicamente, a palavra formação vem do latim formare e, enquanto 
verbo transitivo, significa dar forma; como intransitivo, colocar-se em for-
mação; e, como verbo pronominal, expressa a ideia de desenvolvimento de 
uma pessoa (VEIGA E VIANA, 2010).
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Nessa perspectiva, para compreender a formação humana integral, e o 
trabalho como princípio educativo, o currículo integrado se constitui como 
espaço de formação e atuação de professores e alunos que devem estar 
interligados pelo diálogo na busca do fortalecimento da categoria trabalho, 
tendo em vista, a mesma se encontrar imersa no contexto social do modo 
de produção capitalista, que se estabelece em rede e em defesa das classes 
hegemônicas que regem a sociedade, através dos modos de produção.

No Brasil, sob a égide da sociedade capitalista, existem dois grandes gru-
pos de escolas. O primeiro corresponde àquelas de EM propedêutico, em sua 
maioria privadas, que têm como objetivo formar os filhos da classe domi-
nante ou dos donos dos meios de produção. Em contrapartida, o segundo 
grupo de escolas, em sua maioria pública, recebe os filhos da classe tra-
balhadora com o intuito de ofertar-lhes uma formação também de caráter 
propedêutico, mas sem o alto nível de conteúdo do primeiro grupo de esco-
las apresentadas. (MOURA, 2013).

Nessa caminhada em busca de espaços que sejam mais propícios à 
organização e construção de um espaço contra hegemônico, a partir do 
Decreto nº 5.154/04, que reestabelece a integração curricular entre o Ensino 
Médio integrado e a educação profissional, tendo como eixos estruturantes 
a ciência, tecnologia, trabalho e cultura, propõe-se a superação da dicoto-
mia entre educação intelectual e educação instrumental, por meio de uma 
proposta pedagógica que busca concretude da formação humana integral 
e a formação do estudante omnilateral, que pressupõe a indissociabilidade 
entre a teoria e a prática, entre o pensar e o fazer, entre o político e o social, 
entre o homem e a sociedade, “possibilitar ao educando a compreensão das 
partes no seu todo ou da unidade no diverso. Tratando-se a educação como 
uma totalidade social, são as múltiplas mediações históricas que concreti-
zam os processos educativos” (CIAVATTA, 2014, p. 198).

Diante da busca incansável dos pesquisadores, por um Currículo de Ensino 
médio integrado que supere a dualidade e busque a formação humana dos 
estudantes como participantes dos processo de formação da sociedade, a 
EP tem respaldo na lei DCEPTNM, em seu artigo 6º, que preconiza o ensino 
Técnico de Nível Médio em todas as suas formas de oferta e deve basear-se 
nos seguintes pressupostos:

I – Formação integral do educando;
II – Trabalho como princípio educativo;
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III – Indissociabilidade entre formação geral e EP;
IV – Indissociabilidade entre educação e prática social, conside-
rando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da 
aprendizagem;
V – Integração entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e 
cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular;
VI – Integração de conhecimentos gerais e profissionais reali-
zada na perspectiva da interdisciplinaridade, tendo a pesquisa 
como princípio pedagógico;
VII – Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de 
ensino aprendizagem; VIII – Articulação com o desenvolvi-
mento socioeconômico-ambiental dos territórios onde os cursos 
ocorrem;
IX – Valorização da diversidade humana, das formas de produ-
ção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes;
X – Inclusão educacional e acessibilidade, como base para 
acesso ao currículo. (DCEPTNM 2012).

Assim, entendemos que o projeto de vida como centralidade de uma 
proposta pedagógica, por se só, não atende a necessidade de formação 
humana integral e da consequente preparação do estudante para inserção 
no mundo do trabalho, ela deve estar pautada nos princípios da ciência, da 
cultura, da tecnologia e da pesquisa como valores basilares para a formação 
politênica e omnilateral, proposta que não dialoga com os princípios que 
fundamentam a proposta do projeto de vida da Escola da Escolha que busca 
atender aos interesses que a sociedade, estrategicamente chama de com-
petências e habilidades que são votados o para o “mercado de trabalho”, sob 
a ótica do discurso, que os jovens não conseguem trabalho porque não tem 
as competências necessária para tal.

Caderno princípios educativos: análise qualitativa

A análise da proposta metodológica Escola da Escolha aqui apresentada, 
foi realizada em duas categorias: uma categoria geral, buscando elementos 
da totalidade para compreendê-la e uma categoria específica do caderno 
Princípios Educativos, para uma análise mais precisa dos princípios que dão 
sustentação à proposta.
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A análise da categoria geral faz uma caracterização da proposta meto-
dológica do ICE, definida como Escola da Escolha, e o projeto de vida como 
centralidade, considerado como o “coração da proposta”, o foco é auxiliar o 
estudante a estabelecer metas e definir prazos, com vistas à realização das 
aptidões individuais, com responsabilidade individual e responsabilidade 
social. É o estudante quem traça seu próprio caminho, o que o ICE chama de 
protagonismo juvenil.

Os encaminhamentos metodológicos já citados na introdução, caracteri-
zados como parte diversificada, dialoga com o núcleo articulador, integrando 
o currículo por meio de atividades como: estudo orientado, componentes 
eletivos, projeto de vida, preparação pós-Médio e atividades pré-experimen-
tais, experimentais e avaliação semanal.

O Estudo orientado na proposta metodológica Escola da Escolha, tem 
como objetivo o planejamento dos tempos pedagógicos/aulas, em que os 
professores orientam os alunos a realizar estudos diários por meio da uti-
lização de técnicas que os auxiliarão no processo ensino-aprendizagem. 
Porém, essas técnicas que deveriam ser utilizadas pelos professores não 
estão explicitas na proposta pedagógica do ICE. Levantamos, pois, a hipó-
tese de que devem ser trabalhadas durante as formações?

Os componentes eletivos são projetos interdisciplinares, elaborados 
pelos professores de acordo com o contexto em que os estudantes estão 
inseridos e que sejam de interesse deles. Esse tipo atividade não se carac-
teriza como exclusividade da proposta, pois algumas escolas da rede já vêm 
desenvolvendo projetos bem articulados com excelentes resultados, o que 
depende muito do compromisso dos professores.

O ICE define como preparação pós-Médio, as atividades didático-peda-
gógicas que preparam o estudante para a vida após a conclusão do curso, 
como por exemplo, para o ensino superior, com direcionamento orientado 
na 3ª série do Ensino Médio. No que concerne às atividades pré-experimen-
tais e experimentais, são as atividades realizadas em laboratórios e campos 
de pesquisa de caráter propedêutico, que devido à falta de estrutura, muitas 
vezes deixa a desejar aos estudantes dos centros de EPT.

Pensar em uma formação humana integral é refletir sobre o trabalho 
como ação primordial, de uma vez que o trabalho é elemento preponderante 
da existência humana e agrega mais três elementos indispensáveis quando 
se fala em formação humana integral: a ciência, a tecnologia e a cultura 
(RAMOS, 2015). A ciência é a reunião dos conhecimentos produzidos pela 
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humanidade em processos mediados pelo trabalho e pela ação humana, 
que se tornam legitimados socialmente como conhecimentos válidos por-
que explicam a realidade e possibilitam a intervenção sobre ela. Portanto, 
trabalho e ciência formam uma unidade, uma vez que o ser humano evo-
luiu e passou a produzir as condições necessárias a garantir sua própria 
sobrevivência, à medida que interagiu com a realidade. Quanto à avaliação, 
a proposta metodológica da Escola da Escolha a realiza de forma semanal, 
tendo um horário reservado avaliações dos componentes da base comum 
e da formação técnica. Esse horário deve ser organizado pelo coordena-
dor pedagógico com 2 (duas) aulas semanais. A avaliação é compreendida 
como quantitativa e qualitativa, o objetivo é analisá-las e promover interven-
ções constantes, pois um dos seus critérios de qualidade é o nivelamento 
dos alunos, faixa etária e nível de conhecimento. Essa forma de avaliação, 
de uma certa forma, fere o princípio da portaria n° 981/2016 - SEEC/RN, em 
que a avaliação da aprendizagem escolar no âmbito da Educação Básica da 
rede Estadual de Ensino, rege-se pelas normas da LBD, que preconiza que a 
avaliação deve promover o aluno, criando possibilidades de aprendizagem 
continuamente, sem interrupção ou qualquer comprometimento das ativi-
dades escolares, em especial a carga horária.

Na categoria de análise específica, analisou-se o Caderno Modelo peda-
gógico - Princípios Educativos da proposta Escola da Escolha, que orienta o 
Ensino Médio Integrado nos centros de EPT do Estado do RN, e tem como 
princípios educativos, protagonismo juvenil, pedagogia da presença e edu-
cação interdimensional.

Esses princípios ancoram a proposta de formação integral para o edu-
cando, a partir da construção do seu projeto de vida integrando a três eixos: 
“formação acadêmica de excelência; formação para a vida; formação para o 
desenvolvimento das competências do século XXI”. (ICE, 2016 p. 07).

Como contraponto, apresentamos a concepção de formação humana 
integral, com proposta que compreende o trabalho, a ciência, a tecnologia 
e a cultura, como categorias indissociáveis da formação humana; e como 
princípios educativos na proposta curricular (MOURA, 2013).

Na análise, percebe-se que são atribuídas responsabilidades aos pro-
fessores, objetivando trabalhar o protagonismo juvenil “ajudando o aluno a 
identificar a situação-problema e posicionar-se diante dela. Empenhar-se 
para que ele não desanime e nem se desvie dos objetivos do grupo. [...] 
Colaborar com o seu apoio e incentivo”. (ICE, 2016, p. 21). Porém, não é 
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mencionado que tipo de formação é dada ao professor para mediar essas 
ações educativas. Com base em quais princípios esse trabalho será respal-
dado? Ou ficará sob a influência ideológica do referido professor?

Os princípios ligados aos quatro pilares da educação para o século XXI 
(DELORS, 1999) que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a se relacionar e a prender a ser, na proposta da Escola da Escolha, fun-
damenta a construção de valores para a construção do projeto de vida e 
protagonismo juvenil, com arranjos pedagógicos do autor da proposta, os 
quais também não estão explícitos no caderno.

O princípio pedagogia da presença, está voltado para um exercício pes-
soal, profissional e cidadão, em que

o educador incorpora atitudes básicas que lhe permitem exercer 
uma influência construtiva, criativa e solidária na vida do edu-
cando. Este, por influência dessa relação com o educador, amplia 
e desenvolve autoconhecimento, autoestima, autoconceito e 
autoconfiança, o que possibilita o aprimoramento de compe-
tências para relações interpessoais e exercício de cidadania, 
elementos fundamentais para sua formação e construção do seu 
Projeto de Vida. (ICE,2016, p.35).

O contraponto defende o compromisso ético, político e pedagógico com 
a formação do professor, que se pauta pelas transformações sociais, polí-
ticas e culturais necessárias à edificação de uma sociedade igualitária, que 
concebe o trabalho como princípio educativo, indissociável na formação 
humana. (MOURA, 2014). Afinal, que tipo de formação o professor terá para 
conduzir essas orientações pedagógicas junto aos alunos, será de um pro-
jeto contra hegemônico, ou de consolidação da hegemonia das políticas 
neoliberais?

O princípio da Interdimensionalidade, aborda o equilibrar das relações 
entre as quatro dimensões, a saber “Logos – a dimensão do pensamento 
e do conceito e dominador por meio da razão. Mythos – a dimensão trans-
cendental, da relação do homem e o sentido da vida. Pathos – a dimensão 
do sentimento, da relação do homem consigo mesmo e com os outros. Eros 
– a dimensão das pulsões, do desejo, da corporeidade”. (ICE, 2016, p. 49).

Assim, percebe-se que o documento analisado contém muitos arranjos, 
para dar conta do termo Escola da Escolha, mas com pouca fundamentação 
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teórico-metodológica que possa respaldar pedagogicamente a sua imple-
mentação, porque durante a análise não identificamos elementos que 
favoreça um diálogo com as “dimensões ontológica e histórica do trabalho, 
que pressuponha uma concepção de educação que fundamente a formação 
plena do sujeito. (MOURA, 2013 p. 17).

Se faz necessário que a SEEC/RN tenha uma política de formação de 
professores permanente, para seu quadro docente, que possibilite suprir as 
carências de cada etapa de ensino sob a ótica da totalidade que compreende 
a formação humana, com direcionamentos específicos para atender as 
necessidades que se constituem a cada mudança na conjuntura do sistema 
educacional, não em um dado momento histórico. A proposta curricular de 
Ensino Médio Integrado, pautada na formação humana integral e formação 
para o mundo do trabalho, requer dos professores uma ressignificação de 
suas práticas pedagógicas com autonomia e profissionalização docente 
digna.

Considerações finais

O objetivo da análise empreendida nesse momento não é alcançar resul-
tados conclusivos acerca do objeto de estudo, mas buscar compreender 
quais os princípios educativos que dão sustentação à proposta pedagógica 
nos centros de EPT do RN e a formação dos professores durante os três 
primeiros anos de implantação, a título de contribuição para o arcabouço da 
dissertação que será produzida.

Por outro lado, não podemos deixar de evidenciar que os Princípios 
Educativos que norteiam a proposta Escola da Escolha difere dos princípios 
das DCEPTNM, cujos pesquisadores defendem o trabalho como princípio 
educativo, a ciência, a cultura e a pesquisa como dimensão da formação 
humana que se materializa nas práticas pedagógicas dos professores nas 
ações de pesquisa e investigação que deve compor as atividades formativas.

Outro contraponto que apresentamos é a formação do professor que 
está implícita no caderno, uma vez que não evidência características que 
aproxime a proposta Escola da Escolha das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o EMI, que deve ser primordial, principalmente no Estado do RN, com a 
implantação nos centros de EPT em tempo integral.

Diante dessas considerações, é importante ressaltar o interesse na con-
tinuação da análise da proposta Escola da Escolha, por se tratar do nosso 
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objeto de estudo que é a formação do professor da educação profissional no 
currículo integrado em tempo integral, o que se constitui um desafio nessa 
fase inicial da implantação de um currículo nessa dimensão no Estado do 
RN.

Faz-se necessário aguardar a realização da pesquisa onde esperamos 
obter informações sobre os encontros de formação docente que ocorreram 
durante a implementação das primeiras turmas. No momento em que se 
encontra a pesquisa, tem-se uma certeza e uma dúvida: por um lado, esta-
mos certos de que os princípios que norteiam a proposta pedagógica não 
se coadunam com as DCEPTNM e, por outro, supomos que a formação pro-
piciada aos professores não forma para o trabalho docente nem com as 
DCEPTNM nem com a proposta pedagógica do ICE. O prosseguimento da 
pesquisa nos apresentará mais respostas acerca do tema.
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O PROTAGONISMO DA POPULAÇÃO LGBT+ FRENTE AO 
MERCADO DE TRABALHO

Rudney da Silva1 | Ana Patrícia Dias Sales2

Resumo: Este trabalho é fruto de uma atividade extensionista desenvol-
vida na Escola Estadual Berilo Wanderley no ano de 2019 na cidade do 
Natal - RN. A temática em evidência se correlaciona com o movimento de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e demais pessoas do 
grupo (LGBT+) e o mercado de trabalho. O objetivo foi analisar a trajetória e 
os desafios enfrentados por dois profissionais da educação, que integram 
a população LGBT+ frente ao mercado de trabalho. Para desenvolvimento 
dessa investigação, recorremos aos recursos técnicos da roda de conversas 
e dos relatos de experiências junto aos sujeitos participantes da pesquisa. 
Além disso, utilizamos uma bibliografia pertinente à temática em discussão. 
Constatamos, a partir das experiências vividas pela população LGBT+, que 
estar inserido no mercado de trabalho não significa estar integrado a uma 
ampla rede de sociabilidade. Isto porque à integração plena desses sujeitos 
ao mercado de trabalho demanda certa conversão a padrões estéticos de 
aceitação impostos pela sociedade. Além disso, a inserção e a permanência 
desse grupo no mercado de trabalho não dependem somente do nível de 
instrução deles, como também de outros marcadores sociais de diferencia-
ção, como a orientação sexual e o gênero.
Palavras-chave: Mercado de Trabalho, Gêneros, Sexualidades. População 
LGBT+

1 Graduando do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
 E-mail: runey_handerson@hotmail.com.
2 Orientadora.Professora doutora do Departamento de Ciências Sociais-UFRN.
 E-mail: anapatricia_dias@yahoo.com.br.
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Introdução

O início das organizações LGBT+ no mundo se deu com Magnus 
Hirschfeld, médico alemão, gay e judeu que lutou contra os nazistas. 
No Brasil, diversas organizações LGBT+ lutam pelo direito ao casa-

mento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por casais 
homoafetivos, a criminalização da homofobia e a implementação do Plano 
Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos, que foi criado em 
2008.

O plano, dentre várias ações que deliberou, demanda que o Estado e a 
sociedade civil garantam Trabalho e Emprego para a população LGBT+. No 
eixo do Trabalho e Emprego foram estabelecidos 35 pontos que apontam 
por onde devem caminhar as organizações LGBT+, o Ministério do Trabalho 
e Emprego, a Justiça do Trabalho, as empresas, Secretarias Estaduais de 
Trabalho e instituições de ensino.

Nessa perspectiva, colocamo-nos ao desafio de analisar como caminha 
a correlação entre o mercado de trabalho formal, referenciado na trajetória 
de dois profissionais da educação, que fazem parte da população LGBT+ 
nesse contexto de mudanças bruscas nas economias capitalistas e em par-
ticular no mundo do trabalho na cidade do Natal/RN no ano de 2019.

A análise foi fruto de uma atividade extensionista que desenvolvemos em 
uma escola da rede pública na cidade do Natal. Os dados foram coletados 
por meio dos recursos técnicos da roda de conversas e de relatos de expe-
riências junto à população LGBT+, sujeitos participantes da pesquisa, além 
do embasamento teórico referenciado em uma bibliografia afeta à temática 
em evidência.

Constatamos a partir das experiências vividas pela população LGBT+ que 
estar inserido no mercado de trabalho não significa permanecer integrado 
a uma ampla rede de sociabilidade. Isto porque a integração plena desses 
sujeitos ao mercado de trabalho demanda certa conversão aos padrões 
estéticos de aceitação impostos pela sociedade. Além disso, a inserção e a 
permanência desse grupo no mercado de trabalho não dependem somente 
do nível de instrução, como também de outros marcadores sociais de dife-
renciação, como a orientação sexual e o gênero. No caso, podemos afirmar 
que, apesar do trabalho oferecer lugar ao homem no mundo, nega o gênero 
e a sexualidade desse sujeito e, como desdobramento, forja a desigualdade, 
a exclusão, a dor e o sofrimento dessa população.
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O mercado de trabalho e a trajetória dos profissionais da 
educação

Os protagonistas dessa pesquisa foram Heitor e Samantha3. Ele, profes-
sor de artes e música que já atuou na esfera pública e privada de ensinos em 
todos os níveis, foi professor substituto da Escola de Música da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do Núcleo de Educação da Infância 
(NEI - UFRN) e atualmente leciona em escolas confessionais. Ela professora 
de inglês que possui duas graduações, uma em Letras (inglês) e outra em 
Geologia, possui especialização e mestrado em literatura comparada e lin-
guística aplicada, atuou como professora da rede de ensino público e há dez 
anos leciona em uma empresa privada do chamado sistema S. Ele gay e ela 
lésbica.

Além dos dois compartilharem o sentimento de pertencimento à comu-
nidade LGBT+ e a profissão, Heitor e Samantha são trabalhadores do 
conhecimento; e em vez de se dedicarem a tarefas mecânicas e repetitivas, 
se dedicam a atividades dinâmicas, criativas e inovadoras, sendo a ação 
e a reflexão elementos intrínsecos a essas atividades. Um condiciona-se 
ao outro. Vale salientar que mesmo trabalhando no setor de serviços e não 
na grande indústria capitalista, o capitalismo conta com as competências 
e habilidades deles, seja ensinando a falar inglês ou a produzir e apreciar a 
boa música.

O relato de um se nutre e se completa com o do outro. Baseado nos 
relatos deles e na análise de Harvey no tocante a nova configuração do mer-
cado de trabalho, podemos dizer que tanto um quanto o outro fazem parte 
de uma categoria de empregados que ocupa na estrutura do mercado de 
trabalho atual o grupo de trabalhadores periféricos, que são aqueles que têm 
um contrato de trabalho flexível.

Eles são empregados que não têm estabilidade ou segurança no emprego, 
têm o seu emprego condicionado à alta produtividade, são remunerados 
pela hora de trabalho, podem ser demitidos ou ter o salário diminuído por 
causa dos ajustes estruturais das empresas ou de governo seja ele munici-
pal, estadual ou federal. Eles se inserem no mercado de trabalho por meio de 
empregos flexíveis, que

3 Nomes fictícios.
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não criam por si mesmo uma insatisfação trabalhista forte, visto 
que a flexibilidade pode às vezes ser mutuamente benéfica. Mas 
os efeitos agregados, quando se consideram a cobertura de 
seguro, os direitos de pensão, os níveis salariais e a segurança no 
emprego, de modo algum parecem positivos do ponto de vista da 
população trabalhadora como um todo (HARVEY, 1992, p.144).

Aqui chamamos a atenção do benefício da flexibilidade que o autor 
salienta. Samantha, uma das entrevistadas, abriu mão de um concurso 
público. À primeira vista, a decisão dela de pedir demissão de um contrato 
de trabalho rígido firmado mediante aprovação em um concurso da rede 
de ensino público em uma cidade da região metropolitana de Natal para 
dar continuidade a sua carreira em um emprego flexível, pode parecer para 
alguns uma atitude incompreensível. No entanto, a flexibilidade permitiu a 
ela ganhar mais pela hora-aula, trabalhar em uma região central com uma 
estrutura física melhor, em uma instituição mais bem conceituada – o que 
em certa medida lhe garante mais prestígio pelo cargo que ocupa – além 
de ter um suporte institucional e pedagógico maior e autonomia para poder 
organizar seus horários de acordo com a continuação de sua formação 
acadêmica.

Um elemento que surgiu no relato de Heitor como distintivo para inserção 
no mercado de trabalho da população LGBT+ e que podemos pensar tam-
bém por meio do relato de Samantha é a questão da estética e da aparência. 
A estética e a aparência que não seguem as normas e costumes conser-
vadores são compreendidas como ameaçadoras para a manutenção do 
emprego, e por isso devem ser combatidas. Professores ocupam um cargo 
de expressiva visibilidade na sociedade e o medo de que eles influenciem, 
além do estilo de se vestir dos alunos, as práticas afetivas e sexuais, faz com 
que donos de escolas – não raramente pressionados pelos pais dos alunos 
– censurem o que foge do padrão estético. Nesse contexto, são adverti-
dos os funcionários homens afeminados que usam brincos, alargadores, 
que tenham cabelos grandes ou compridos, e as funcionárias mulheres que 
não sejam femininas que cortem o cabelo curto demais e que não sejam 
vaidosas.

Em sua exposição, Heitor diz que ”esteticamente eu me visto como qual-
quer outra pessoa. É muito fácil me aceitar esteticamente porque eu estou 
dentro de um padrão visual muito aceitável”. Essa constatação de que existe 
um padrão de como um homem que seja realmente um homem deve se 
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vestir para ser aceito se alinha com a posição de Bourdieu de que quando 
os dominados (no caso, os homens gays) adotam aquilo que os domina 
(norma social) eles estão reconhecendo a submissão que os afeta

(...), ou, em outros termos, quando seus pensamentos e suas per-
cepções estão estruturados de conformidade com as estruturas 
mesmas da relação da dominação que lhes é imposta, seus atos 
de conhecimento são, inevitavelmente, atos de reconhecimento, 
de submissão (BOURDIEU, 2003, p. 23) ·.

Nesse caso particular, salientamos mais uma vez a questão da aparência 
e que, paradoxalmente à experiência de Heitor, não interferiu na manutenção 
de Samantha no mercado de trabalho. Aliás, relata a professora:

vivi uma experiência muito boa, nunca sofri preconceito de forma 
alguma, tenho o cabelo curto, já tive o cabelo vermelho, já tive 
moicano, sempre ando e me visto da forma que eu acho que é 
adequada, conveniente e confortável para mim, sempre curti 
tênis, nunca gostei de sandália, nem de salto, destoando da 
maioria das meninas, das mulheres que eram as minhas colegas 
de trabalho. (SAMANTHA)

Essa situação nos fez lembrar o modo de sujeição analisado por Foucault. 
Nesse autor, a sujeição é quando o corpo vivencia a subjetividade imposta 
de fora para dentro. Para ele, o modo de sujeição é a “maneira pela qual 
o indivíduo estabelece sua relação com essa regra e se reconhece como 
ligado à obrigação de pô-la em prática” (FOUCAULT, 2010, p.35). A regra é o 
gênero vestir-se de símbolos corporais que coloquem o corpo no lugar do 
feminino ou masculino e diga socialmente que somos mulheres ou homens.

No caso das mulheres, os símbolos são cabelos, nádegas e peitos gran-
des, batom, silicone e saia. No caso dos homens, músculos, pelos, barba, 
bigode e calça. Por exemplo, ao invés de fazer academia para cuidar de si – 
modo de subjetivação, o sujeito faz para se enquadrar em padrões de estética 
e beleza da sociedade. Diferente do modo de subjetivação, que é quando o 
sujeito produz uma subjetividade sobre ele. Institui a ele mesmo uma mora-
lidade. Nesse caso, estamos falando de uma resistência e enfrentamento à 
regra. Esse corpo dito subversivo torna-se nesse instante estigmatizado por 
questionar o estabelecido.
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Modo de sujeição é se vestir com roupa feminina orientada por motiva-
ções externas como moda e enquadramento em padrões de beleza do que 
é ser mulher. Já o modo de subjetivação é o sujeito dizer:

esse aqui é meu estilo e eu não vou abrir mão [...] esse aqui é meu 
espaço, esse aqui sou eu, nisso aqui você não vai interferir, o meu 
profissional é uma coisa, o meu estético é outro, eu não vou abrir 
mão, da minha parte estética, de me sentir bem, seja lá como for, 
em virtude do meu trabalho (SAMANTHA).

A escola que Samantha leciona está presente em todos os estados bra-
sileiros e é referência de qualidade há décadas no ensino de idiomas. De 
acordo com ela, durante os 10 anos que está trabalhando nessa empresa, 
professores e gestores com os mais diferentes estilos, gêneros e sexuali-
dades já passaram por lá e isso abre espaço para crermos que a qualidade 
do ensino da instituição é resultado da aposta na pluralidade e por isso a 
experiência dela enquanto lésbica na escola seja boa. Vale lembrarmos que 
Samantha debutou na escola pública que permite ao professor maior auto-
nomia e liberdade de expressão do que a escola privada. Nas duas, o público 
alvo dela foi majoritariamente adolescente e adulto.

Apesar de Samantha ter tido ”uma experiência muito boa” enquanto lés-
bica e prestadora de serviço no mercado de trabalho formal, isso não é o 
comum entre as pessoas LGBT+. A experiência dela deve ser vista dentro de 
um recorte histórico pontuado por condições objetivas que permitiram que a 
experiência se desse dessa forma. Por exemplo, paradoxalmente à trajetória 
feliz de Samantha, temos a de Heitor, a quem custa afirmar que sua trajetó-
ria profissional tenha sido muito boa mesmo sendo homoafetivo e professor 
assim como ela. A maior parte do exercício da docência dele foi lecionando 
para crianças e adolescente em escolas onde ele não era nem concursado, 
nem as escolas eram abertas à diversidade. Muito pelo contrário: algumas 
delas eram religiosas. Conforme ele disse ”eu não tenho más experiências, 
eu nunca deixei de trabalhar, mas eu não vivo a minha vida como eu gostaria 
de viver em plenitude” e continua dizendo:

eu não posso viver, por quê? Eu não posso obrigar meus colegas 
a aceitarem o meu parceiro ou acolher a minha extensão de vida, 
assim como na escola que eu trabalho, uma escola confessional, 
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é um pouco mais difícil ainda, porque é uma escola católica, é 
uma escola que já tem outro regimento (HEITOR)

Como afirma Harvey (1992, p.144), ”a atual tendência dos mercados de 
trabalho é reduzir o número de trabalhadores ”centrais” e empregar cada 
vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem 
custos quando as coisas ficam ruins”. No caso, o medo que os LGBT+ tra-
balhadores tinham de contar sobre sua sexualidade e serem demitidos por 
LGBTfobia deixou de assombrá-los só durante os três meses de experiência, 
ou durante o estágio probatório, para assombrá-lo enquanto durar o con-
trato. Se antes um gay escondia sua sexualidade por 45 dias ou três meses, 
agora ele esconde por um ano ou enquanto durar o contrato.

O medo do fantasma do desemprego faz com que muitos empregados, 
gays ou lésbicas, deixem para viver os seus relacionamentos homoafetivos 
apenas no âmbito do privado com medo de que essa dimensão de sua vida 
influencie na quebra ou renovação de contrato. Com a terceirização da força 
de trabalho, aprovada recentemente pela Câmara dos Deputados que con-
siste em liberar a contratação de funcionários terceirizados para todas as 
atividades das empresas esse drama só aumenta. Vale salientarmos que a 
vida privada dos homoafetivos pode ter sentido de exclusão. Enquanto os 
gêneros e as sexualidades dominantes vivem a vida pública, os LGBT+ são 
excluídos desse espaço. Essas pessoas são privadas de viver publicamente 
suas narrativas amorosas. Já que os gays, lésbicas, travestis não podem 
viver suas sexualidades em público, lhes restam os banheiros, as saunas, 
as boates, os motéis e cinemas – lugares que enclausuram os desviantes.

Destacamos que a maneira dos LGBT+ pensarem e sentirem o mercado 
de trabalho invade outros aspectos da subjetividade do trabalhador, a exem-
plo da aceitação e integração social deles ao meio em face da negação e do 
isolamento pelos quais sofrem. Como questiona Heitor:

será que realmente eu sou aceito em plenitude e inteireza, será 
que eu posso viver a minha condição sexual como eu gostaria 
de viver ou ainda sou tratado com estranheza dentro do meu 
ambiente de trabalho? Será que eu tenho espaço para falar? Será 
que realmente eu sou acolhido? Eu estou empregado é diferente 
de estar acolhido. Eu não me sinto hoje acolhido em plenitude no 
ambiente de trabalho privado (HEITOR).
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A partir da citação acima percebemos que estão em jogo dois princípios 
organizadores da vida social: o princípio da coerção social e o da integração 
social. A partir do momento em que o indivíduo só tem a força de trabalho 
para vender como mercadoria, ele não tem escolha, não pode fazer mais 
nada além de vendê-la. Ou seja, onde está a liberdade? O que alguns chama-
riam de liberdade de vender a força de trabalho, na verdade, é uma coerção, 
submissão. Heitor é obrigado a entrar no mercado de trabalho e, uma vez no 
mercado, vender sua força de trabalho mesmo que isso lhe custe a não inte-
gração social, chamada por Heitor de acolhimento, devido a sua sexualidade 
que vai de encontro à dominação tradicional do heteronormatismo.

O campo das artes e das letras, que são os campos de trabalho de Heitor 
e Samantha, são campos do conhecimento mais tolerantes à homosse-
xualidade. Mas, como Heitor coloca, a tolerância tem um limite na escola 
básica. Por atuarem no exercício da profissão da formação, eles têm um 
embasamento teórico que os permite desnaturalizarem o que é dado como 
da ordem do natural e permite que eles se posicionem em uma discussão.

No espaço da formação, o mercado de trabalho exige cada vez mais uma 
mão de obra qualificada, mas existe todo um cuidado em escolher um pro-
fessor qualificado. Abaixo podemos ler o relato do professor a respeito de 
experiência de intolerância vivida na escola, uma situação que começou no 
ambiente virtual e se estendeu para dentro do seu local de trabalho:

uma vez eu postei no facebook uma reportagem que passou 
no fantástico sobre crianças trans, não me posicionei, o pai me 
procurou no messenger, ”professor fale mais sobre crianças 
trans”, ai eu respondi, oi pai, eu apenas estou divulgando a maté-
ria, não me posicionei enquanto professor não. ”Não professor, 
você, o que você acha? Eu quero saber o que você acha. ” Ele 
não satisfeito, quando me viu na escola, ”professor você nem me 
respondeu” (HEITOR)

As relações de poder vividas pelos profissionais sujeitos dessa pesquisa 
nas escolas privada e na escola pública se manifestam de distintas formas. 
Segundo Heitor, ”na escola particular, o pai que não está satisfeito com o 
professor, ele tira o professor”. Sendo assim, ”a necessidade de trabalhar faz 
com que você se exima muitas vezes daquilo que você é”. Heitor também 
lembra que nas confraternizações da escola pública recebia dois convites, 
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um para ele e outro para o parceiro. Já nas confraternizações da escola 
privada, recebia apenas um. Além dessa questão, na escola privada a hie-
rarquia é mais rígida do que na escola pública. O professor acaba tendo que 
sucumbir a humilhações de superiores para manter seu emprego. Disse 
Heitor: ”na escola privada se eu levar um grito, eu tenho que escutar calado 
e chorar no banheiro”. Notamos com esses casos relatados e com o caso 
abaixo, que parecem existir tratamentos distintos a depender da natureza da 
escola. Pois, afirmou o professor:

para mim ser acolhido é ser acolhido em plenitude e inteireza, 
tenho um relacionamento há bastante tempo, eu gostaria, por 
exemplo, de como na UFRN, eu ia para as festas escolares e 
levava o meu parceiro, ele também me levava para as deles, eu 
gostaria de ter isso na rede privada a qual eu não tenho, então até 
onde eu sou aceito? (HEITOR)

A vigilância e a punição ocorrem no ambiente de trabalho de forma vio-
lenta. Isso faz com que os profissionais LGBT+ estejam atentos e se policiem 
com o que falam com os colegas e, mais recentemente, com o que postam 
nas suas redes sociais. Vale salientar que estas, deixaram de ser apenas 
pessoais para serem profissionais, servirem como referência pessoal, pos-
sivelmente decisivas no momento de contratar ou demitir um funcionário. 
Algumas empresas já recebem currículos de candidatos à vaga de emprego 
via internet e disponibilizam formulários online para os candidatos preen-
cherem com informações pessoais incluindo endereço eletrônico das redes 
sociais. A análise das postagens nas redes sociais serve como filtro de 
seleção.

Essa realidade aponta para diminuição do espaço entre o público e o pri-
vado. Por exemplo, uma matéria publicada online no dia 13 de agosto de 
2013 pela revista Exame com o título ”Sorria. Você está sendo vigiado por 
sua empresa” chama essa vigilância de ”bisbilhotice corporativa”. Isso é o 
comportamento da direção da escola que o professor lecionava. Afirma o 
docente:

eu passei em uma seleção de emprego que a última fase era com 
a direção e a direção falava assim: ”eu quero ser seu amigo.” Aí 
eu não entendi. ”Agora eu quero ser seu amigo”. Aí eu, ótimo, o 
tempo vai (..)”não, eu quero ser seu amigo agora, no instagram.” 
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Aí quer dizer, peraí, tudo que eu fiz até agora, pode não ter valido 
de nada em detrimento por eu ser homossexual? (HEITOR)

De acordo com Goffman (1988), os homossexuais fazem parte do grupo 
dos indivíduos estigmatizados e, sendo assim, precisam lidar com a questão 
da visibilidade e do encobrimento do estigma, termo usado em referência 
a posse de um atributo depreciativo. Quando a direção diz ”eu quero ser 
seu amigo agora, no instagram”, revela-se uma tensão entre a vida privada, 
íntima, do Eu do sujeito e a vida pública. Qual o interesse da escola em acom-
panhar o perfil privado do professor na rede social? Se essa é uma condição 
para a seleção, portanto, o que o sujeito deve se preocupar em mostrar e 
encobrir? A vigilância do perfil virtual do professor serve para na vida real 
enquadrá-lo no perfil de ”normal” ou ”desviante”, ”certo” ou ”errado”.

A entrada na instituição é um processo de ”mortificação do ”eu”, termo 
aqui usado entre mil aspas uma vez que ele se refere antes aos ”proces-
sos pelos quais o ”eu” da pessoa é mortificado [...] nas instituições totais” 
(GOFFMAN, 1987, p. 24-39). Esse processo é político. No trabalho, a empresa 
”mata” o ”eu” do indivíduo aniquilando primeiramente o que a ele não se quer 
associado, e, segundo, forjando esse sujeito de acordo com a imagem dela. 
Eis que:

eu trabalhei em uma escola de línguas. Uma bem famosa. Em 
que a gente era proibido em sair da escola com a farda. Você 
tem que ir de roupa e se trocar na escola porque sua imagem 
fora da escola não pode estar associada à instituição. Porque, por 
exemplo, fora eu posso estar de farda e fazer alguma coisa e olha 
dizerem o professor...não que esteja errado, mas a escola não 
quer nenhum vínculo externo sobre a escola (HEITOR)

Assim como Heitor que faz questão de dizer ”eu sou Heitor, eu estudei, fiz 
uma pós-graduação, estou ali ocupando um cargo porque tenho conheci-
mento intelectual e pedagógico para estar e a minha orientação sexual vem 
muito depois.”, Samantha não abre mão de destacar o trabalho dela, antes 
mesmo de sua orientação:

hoje eu vejo a minha carreira que eu construí tijolinho por tijolinho 
e tenho graças a Deus a admiração de várias pessoas, de pais, 
de colegas, de coordenadores, de pessoas que me admiram em 
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diversas escalas, que admiram não só a minha pessoa hoje em 
dia, porque eu enfrentei sim alguns preconceitos velados, mas 
admiram o meu trabalho que é o mais importante. A gente tem 
que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível para que 
as pessoas quando se lembrarem da gente, não se lembrem 
da Samantha aquela que era lésbica da escola não, lembrem 
da Samantha, professora de inglês que fez vários projetos, que 
ajudou a escola e que alavancou o aprendizado dos meninos. 
(SAMANTHA)

Considerações finais

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa pressupõem que todos 
têm a mesma capacidade de concorrer no mercado de trabalho. O que não 
é verdade. Os qualificados têm mais capacidade de concorrência, apesar de 
não terem emprego garantido. Para analisar a trajetória profissional de uma 
pessoa, temos que levar em conta que toda realidade de qualquer ser é pro-
duzida por processos. Tomando como exemplo Heitor e Samantha notamos 
que a inserção e permanência de uma pessoa LGBT+ no mercado de traba-
lho não dependem só do seu nível de instrução, mas de outros marcadores 
sociais da diferença, como da sua orientação sexual e do seu gênero.

Uma forma de manifestação do conflito travado entre os discursos 
construídos sobre as sexualidades e gêneros LGBT+ e os discursos sobre 
as demais sexualidades e gêneros, é o processo de negação/anulação que 
começa na escola e se estende para o trabalho, sendo a diferença que na 
escola o preconceito é declarado, enquanto no trabalho costuma ser velado 
e na escola a violência pode chegar a ser física, enquanto que no trabalho ela 
costuma se expressar de forma simbólica e psicológica. Vale destacarmos 
que aqui estamos nos debruçando apenas sobre os relatos de duas pessoas 
que conseguiram entrar no mercado de trabalho formal, se fossemos pegar 
os relatos dos LGBT+ que fazem parte da mão de obra excedente (desem-
pregados ou subempregados) entraríamos em uma seara que suscitaria 
questões problemas que dariam outra pesquisa.

O olhar atento para a questão do gênero e da sexualidade no mercado de 
trabalho potiguar aparece não só em pesquisas acadêmicas, mas também 
em políticas públicas. É o caso da Lei 9.036, promulgada em 29 de novem-
bro de 2007, chamada de ”Lei do RN sem LGBTfobia”, que dispõe sobre 
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as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de 
orientação sexual e dá outras providências. O inciso VI do segundo artigo 
estabelece como ato discriminatório dos direitos dos LGBT+ ”praticar o 
empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta em função 
da orientação sexual do empregador”, enquanto que o inciso VII do mesmo 
artigo estabelece que também é um ato discriminatório ”inibir ou proibir a 
admissão ou o acesso profissional em qualquer estabelecimento público ou 
privado em função da orientação sexual do profissional” e o inciso VIII afirma 
como discriminação ”expor o profissional a situação vexatória ou constran-
gedora, em seu ambiente profissional, em virtude de sua orientação sexual.”.

Notamos que na contemporaneidade os LGBT+ vivem a judicialização 
do seu cotidiano sendo obrigados a entender de legislação e Direito para 
acionar os dispositivos legais que lhe amparam. Já nos encaminhando 
para o fim, avaliamos que os relatos de Heitor e Samantha, encharcados 
de questionamentos, permitem-nos concluir que o mercado de trabalho é 
desumano. Nele a diferença causa desigualdade.

A diferença, acaba sendo um problema associado aos desvios, anomias, 
anomalias, o que não deveria ser. A diferença é pensada como a aparência 
de uma essência. Nessa lógica, a igualdade só vem a partir da abstração da 
diferença, da aparência. É urgente reconhecermos que não existe apenas 
um modo de ser humano. Existem diferentes modos de ser humano. Cabe 
repensarmos o que entendemos como humanidade.

Após o estudo sobre a experiência dos LGTB+ no âmbito do trabalho, 
convergimos para a conclusão de que é através da experiência que a iden-
tidade diferente vai ser gerada. São nas relações sociais, especialmente nas 
relações sociais de poder (opressão, dominação, igualitarismo, solidarie-
dade, dominação, submissão, etc.), que essa experiência está calçada.

Finalizamos com o pensamento e sentimento de Heitor quanto à entrada 
e saída do mercado de trabalho. De acordo com ele, ”você tem duas alegrias: 
uma quando você é contratado e tem dinheiro para pagar suas contas, e 
depois de tudo isso o dia que você tem condições de chegar e dizer ”olha, 
hoje eu não preciso mais”. É uma carta de alforria”.
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O PERFIL DOS ALUNOS DO PROEJA: SENTIDOS E 
SIGNIFICADOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL1

Natannael Castro Vilhena2 | Carolina Coimbra de Carvalho3  

Andréia Carolina Severo Lima4

Resumo: Este estudo objetivou estabelecer uma apreciação crítica a partir 
do perfil socioeconômico e educacional dos alunos ingressos no Instituto 
Federal de Educação do Maranhão - IFMA - Campus São Luís-Maracanã, 
de dois cursos técnicos do Programa Nacional de Educação Profissional 
Integrada Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), considerando os sentidos e significados do processo de esco-
larização desses educandos, identificando suas aspirações e dificuldades 
frente à dinâmica da formação profissional. A pesquisa baseou-se em uma 
abordagem quanti-qualitativa, incluindo um estudo bibliográfico e análise 
documental. O instrumento para a coleta de dados foi o questionário e sua 
aplicação envolveu os/as alunos/as dos cursos técnicos de Agropecuária e 
Cozinha. A interpretação e análise dos dados oportunizou conhecer o públi-
co-alvo desta política pública, compreendendo suas opiniões, expectativas e 
motivações acerca da sua escolarização e profissionalização. Os resultados 
indicam com veemência um perfil de alunos/as que buscam na escolariza-
ção a possibilidade de retomar os estudos e ressignificar sua autoestima, 
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associando este processo à colocação no mercado de trabalho para que 
tenham melhoria da qualidade de vida e possam proporcionar dignidade à 
sua família e a si mesmos.
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, PROEJA, Formação 
Profissional, Ensino médio integrado.
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Introdução

O estudo intitulado “O PERFIL DOS ALUNOS DO PROEJA: sentidos e 
significados da formação profissional” teve como intencionalidade 
estabelecer uma apreciação crítica a partir do perfil socioeconômico 

e educacional dos alunos ingressos no IFMA Campus São Luís-Maracanã, 
de dois cursos técnicos do Programa Nacional de Educação Profissional 
Integrada à Educação Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA), o Curso Técnico em Cozinha e o Curso Técnico em Agropecuária, 
considerando os sentidos e significados do processo de escolarização dos 
educandos, identificando suas aspirações e dificuldades frente à dinâmica 
da formação profissional.

Pretendeu-se com esta pesquisa, analisar os aspectos socioeconômicos 
e educacionais vinculados à formação dos alunos, de modo que os resul-
tados apresentados e discutidos possam servir como mapeamento dos 
principais desafios para o êxito do PROEJA na Instituição.

A dimensão social do Programa de Integração da Educação Profissional 
à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA 
– visa oferecer oportunidades educacionais a jovens e adultos em nível de 
ensino médio, habilitando-os em uma profissão técnica de nível médio. Suas 
bases legais estão firmadas no Decreto n° 5154 de 23 de julho de 2004, que 
regulamentou a Educação Profissional a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB (1996), e pelo Decreto n° 5840/2006, oficializando 
assim o referido Programa, incitando a superação da histórica dicotomia 
entre formação profissional e educação geral.

Muito embora a Educação de Jovens e Adultos seja uma demanda social 
notoriamente crescente, pode-se afirmar que ainda predominam iniciati-
vas marcadas pela descontinuidade, contradições e descaso dos órgãos 
públicos responsáveis com essa modalidade de ensino, que se destina aos 
sujeitos que não tiveram oportunidades de escolarização na idade própria. 
Dessa maneira, esse viés de políticas públicas deve pautar o desenvolvi-
mento de ações baseadas em princípios epistemológicos que resultem em 
um corpo teórico bem estabelecido e que respeite as dimensões sociais, 
econômicas, culturais, cognitivas e afetivas do jovem e do adulto em situa-
ção de aprendizagem escolar (CABELLO, 1998)

No que se refere ao PROEJA, sua implementação projeta um horizonte 
que visa avançar para além de um Programa, uma vez que seu objetivo é 
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mais ambicioso e aponta para a perspectiva da construção de uma política 
pública do Estado brasileiro nessa esfera educacional.

Diante pois, da dinâmica que trata da relação entre educação profissio-
nal, ensino médio e educação de jovens e adultos, surgiu a inquietação para 
a realização desta pesquisa, cujo desdobramento foi identificar o perfil do 
público desses cursos, as dinâmicas estabelecidas nesse conflito de políti-
cas públicas e os impactos dessa formação nas histórias de vida e projetos 
de futuro para estes educandos.

Para fins metodológicos, a pesquisa inseriu-se em uma abordagem 
quanti-qualitativa, incluindo um estudo bibliográfico e análise documental. 
A coleta de dados deu-se por meio de pesquisa de campo, com aplicação 
de questionário envolvendo 92 alunos/as do PROEJA do IFMA - Campus 
São Luís/Maracanã, em seguida, os dados foram interpretados e analisa-
dos, possibilitando conhecer o público-alvo desta política pública, por meio 
de suas opiniões, expectativas e motivações acerca da sua escolarização e 
profissionalização. Os resultados indicam com veemência um perfil de alu-
nos/as que buscam na escolarização a possibilidade de retomar os estudos 
e ressignificar sua autoestima, associando este processo à colocação no 
mercado de trabalho para que tenham melhoria da qualidade de vida e pos-
sam proporcionar dignidade à sua família e a si mesmos.

Metodologia

O caminho metodológico para o desvelamento dos dados e da apropria-
ção do objeto estudado, baseou-se em uma pesquisa quanti-qualitativa que, 
de acordo com Creswell e Clark (2007), apresenta uma tipologia voltada para 
as ciências sociais. Conforme os autores mencionados, a combinação de 
duas abordagens pode possibilitar dois olhares diferentes, propiciando uma 
visualização ampla do problema investigado.

Na construção do percurso metodológico, a primeira etapa da pesquisa 
consistiu em estudo bibliográfico acerca da Educação de Jovens e Adultos 
no Brasil, a Educação Profissional e regulamentações sobre as políticas de 
integração da Educação Básica com a educação profissional na modalidade 
EJA.

Paralelo ao estudo bibliográfico foi realizada pesquisa do tipo documental 
no sentido de conhecer e analisar o plano de desenvolvimento institucional 
(PDI), os planos de curso, bem como as legislações referentes ao PROEJA. 
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Isso se justifica na afirmação de Almeida (2008, p. 36) quando diz que os 
documentos constituem elementos reveladores das estruturas e práticas 
específicas de dadas instituições. Através deles são colhidas informações 
e dados significativos numa visão complementar entre dados quantitativos 
e qualitativos.

Em seguida foi realizada a coleta de dados baseada na aplicação de um 
questionário, que foi construído por uma série ordenada de 15 (quinze) per-
guntas, sendo 12 (objetivas) para seleção de uma opção de reposta, e 03 
(três) subjetivas, onde os participantes tiveram a liberdade para discorrer 
sobre o que lhes foi perguntado.

Esse processo de coleta de dados, em virtude da sua dimensão quan-
titativa foi realizada com a utilização do Google Forms, ora por meio do 
preenchimento do formulário no Laboratório de Informática, ora com auxílio 
de aparelho celular do tipo Smartphone. Atualmente, a realização de pesqui-
sas através de formulários eletrônicos tem se constituído como uma opção 
amplamente utilizada, devido a facilidade no que diz respeito à distribuição 
da pesquisa aos participantes e também, posteriormente, à organização e 
análise dos dados coletados. Existem várias vantagens associadas à utiliza-
ção do formulário eletrônico quando comparado ao formulário convencional 
(com utilização de papel), entre elas, a facilidade na busca de dados, a utiliza-
ção de armazenamento físico diminuto e distribuição fácil e rápida (ZANINI, 
2007).

Assim, a pesquisa envolveu 92 sujeitos com vistas a traçar o perfil sócio 
econômico e educacional dos/as alunos/as que participam do PROEJA, 
com amostra representativa de dois cursos: Técnico em Agropecuária e 
Técnico em Cozinha. Para fins de validação dos dados, a amostra idealizada 
representou 50% do total de matrículas em ambos os cursos, representando 
assim o potencial da pesquisa.

Após a coleta dos dados por meio do questionário, realizou-se a tabula-
ção e análise quanti-qualitativa dos mesmos. Para facilitar a leitura, esses 
resultados foram devidamente organizados e são aqui apresentados a partir 
gráficos e tabelas.

Desenvolvimento

Ao longo da história observa-se que a educação sempre esteve relacio-
nada com o trabalho útil, contudo, com o avanço do setor industrial a partir 
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dos anos 1930, o Brasil passou a exigir mão de obra qualificada para atua-
rem nas grandes indústrias, dando início à escolarização de jovens e adultos 
para serem preparados para suprir a necessidade desse setor.

A intenção emergencial era compensar o alto índice de analfabetismo, 
o que centralizou discussões a respeito da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), tomando maior proporção na década de 1960 com relação às meto-
dologias utilizadas para o ensino deste público.

Na trama de um processo histórico, apesar da Constituição de 1988 
garantir “o direito educação a todos”, a prioridade orçamentária envolveu 
apenas o ensino fundamental (crianças e adolescentes), marginalizando 
assim, os outros níveis e modalidades de ensino que atendem à faixas 
etárias diferentes. Após quase uma década, com a aprovação da LDB nº 
9394/96, avanços significativos foram redesenhando a escolarização de 
jovens e adultos. Já nos anos 2000, os ideais da LDB são projetados no 
Plano Nacional de Educação – PNE, que após ser instituído pela Lei n° 
10.172, trouxe como objetivos a elevação global do nível de escolaridade da 
população, a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis e a redu-
ção das desigualdades sociais e regionais.

Diante desse breve contexto histórico, visando reparar a baixa expec-
tativa da inclusão profissional de jovens e adultos, foi criado pelo Governo 
Federal por meio do Decreto de nº 5.478/2005, o Programa de Integração 
da Educação Técnica de Nível Médio na modalidade de Educação de Jovens 
e Adultos (PROEJA). No ano seguinte, o referido dispositivo legal foi substi-
tuído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que instituiu, em âmbito 
federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 
Diante da substituição, o Programa manteve seus princípios, mas ampliou 
a sua abrangência, atendendo também a formação inicial e continuada 
de trabalhadores do Ensino Fundamental, além de cursos e programas de 
Educação Profissional Técnica de nível Médio.

Não obstante, um dos grandes desafios do PROEJA é integrar três cam-
pos da educação que historicamente não estão muito próximos: o ensino 
médio, a formação profissional técnica de nível médio e a educação de jovens 
e adultos. Igualmente desafiante é conseguir fazer com que as ofertas resul-
tantes do Programa contribuam de fato para a melhoria das condições de 
participação social, política, cultural e no mundo do trabalho desses coleti-
vos, em vez de produzir mais uma ação de contenção social.
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Deste modo, um dos princípios definidos com vistas a consolidar os 
fundamentos do PROEJA é o trabalho como princípio educativo. Assim, 
entende-se que

A vinculação da escola média com a perspectiva do trabalho não 
se pauta pela relação com a ocupação profissional diretamente, 
mas pelo entendimento de que homens e mulheres produzem 
sua condição humana pelo trabalho, ação transformadora no 
mundo, de si, para si e para outrem (BRASIL, 2007, p. 42).

Ao pensarmos em “Educação pelo trabalho” ou em “Trabalho como 
princípio educativo”, a primeira questão com a qual nos deparamos está 
relacionada à condição e percepção do que é trabalho. Nas sociedades pri-
mitivas o trabalho tinha como característica principal ser solidário e coletivo, 
sendo a produção apropriada por todos. Com o advento da economia de mer-
cado, o trabalho deixou de ser o espaço social de construção do sentimento 
de tribo, de comunidade, passando a ser tão somente uma mercadoria que, 
a partir do momento em que é comprada por quem detém o capital, aliena o 
trabalhador da complexidade do processo de trabalho e também dos seus 
resultados. Dessa forma, embora o trabalho seja responsável pela cons-
trução da nossa própria humanização, não se constitui, necessariamente, 
no nosso tempo em um valor humano positivo, podendo ser emancipador, 
mas também ser um instrumento que submete e até mesmo escraviza o 
indivíduo.

Ainda sobre a categoria trabalho, Marx advoga que ela “é a condição 
indispensável da existência do homem, uma necessidade eterna, o media-
dor da circulação material entre o homem e a natureza” (Marx,1987). E 
sendo uma “necessidade eterna”, uma condição de sobrevivência, estará 
sempre presente nas comunidades humanas, entendidas aqui nas suas 
várias formas. Logo, o trabalho é o caminho de construção da identidade 
humana.

Nesse sentido, o desenvolvimento histórico do modelo educacional brasi-
leiro, desenrolou-se na tensão que as classes em luta lhe foram imprimindo. 
Pois, historicamente, assim como as elites almejavam colocar a educação a 
serviço de seus interesses, do mesmo modo, as classes populares buscam 
na escola a satisfação de seus interesses. Eis a expressão da contradição 
que a luta de classes impõe à exigência educacional.
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De acordo com TONET (2016, p. 38)

A nosso ver, é perda de tempo querer pensar uma educa-
ção emancipadora (conteúdos, métodos, técnicas, currículos, 
programas, formas de avaliação, etc.) como um conjunto siste-
matizado que possa se transformar em uma política educacional. 
Certamente, podem-se estabelecer políticas educacionais mais 
ou menos progressistas e, por isso, a luta nessa esfera não deve 
ser menosprezada. Porém, o conjunto da educação só poderá 
adquirir um caráter predominantemente emancipador na medida 
em que a matriz da sociabilidade emancipada – o trabalho asso-
ciado – fizer pender a balança para o lado da efetiva superação 
da sociabilidade do capital.

A partir da contribuição do autor é possível compreender que a educação 
é determinada pelas bases materiais da sociedade, que no modo de produ-
ção capitalista são impostas decisivamente pela instância ideológica. E, se 
essas bases permanecem, é inofensiva qualquer pretensão de revolução via 
educação, qualquer que seja seu princípio educativo.

Para Mészáros (2008), o caminho de aproximar a educação do seu 
real sentido é a superação do capital, sob pena de mudanças superficiais 
sem efeitos relevantes. Em sua obra “A educação para além do capital”, o 
pensador desenvolve de forma objetiva como a educação pode ser um ins-
trumento transformador (em que o ser humano é o centro de suas atenções) 
e não meramente tecnicista e justificador da atual realidade.

Portanto, o papel da educação é soberano, tanto para a elaboração de 
estratégias apropriadas e adequadas para mudar as condições objetivas de 
reprodução, como para a auto mudança consciente dos indivíduos chama-
dos a concretizar a criação de uma ordem social metabólica radicalmente 
diferente. (MÉSZÁROS, 2008).

Direcionando esses pressupostos à ênfase do nosso objeto, que trata da 
articulação da formação profissional aliada à EJA, recorremos à compreen-
são de Ciavatta (2005) que enfatiza que essa integração entre formação 
geral e formação profissional deve se tornar um quesito inseparável dentro 
do contexto da educação profissional, sobretudo no que concerne à EJA, em 
que a maioria dos sujeitos estão inseridos em formas diversas de trabalho. 
A referida autora também destaca que, nesse contexto de educação profis-
sional, em que o princípio educativo é o trabalho, tal proposta de integração 
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permite ultrapassar a dicotomia existente entre trabalho manual e trabalho 
intelectual: um não faz parte do outro, o que deverá modificar tal situação, 
fazendo com que a dimensão intelectual seja incorporada ao trabalho pro-
dutivo, e dessa maneira forme-se um trabalhador capaz de atuar como 
dirigente e como cidadão. Assim,

[...] a educação geral se torna inseparável da educação profissio-
nal em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: 
seja nos processos produtivos, seja nos processos educativos 
como a formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico e 
superior. (CIAVATTA, 2005, p. 84).

Diante disso, o documento base do PROEJA (2007, p. 41) orienta que:

É necessário, também, estabelecer a relação entre educação pro-
fissional, ensino médio e EJA, trançando os fios que entrelaçam 
a perspectiva de pensar, de forma integrada, um projeto educa-
tivo, para além de segmentações e superposições que tão pouco 
revelam das possibilidades de ver mais complexamente a rea-
lidade e, por esse ponto de vista, pensar também a intervenção 
pedagógica.

Com isso vemos que não adianta planejar sem antes haver uma relação 
bem estruturada entre a formação científica de base geral com a tecnoló-
gica voltada para a profissionalização e sem um projeto educativo pautado 
nessa harmonização dos saberes, pois só partir dessa configuração, cada 
área de conhecimento irá se articular.

Portanto, entender e avaliar os impactos do PROEJA pelo viés dos dis-
cursos dos discentes, em uma instituição da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica é também, compreender e reconhecer sua impor-
tância histórica na reorientação das políticas relacionadas tanto à EJA, 
quanto à Educação Profissional e à Educação Básica no país e isso se faz 
primordial para alcançarmos melhoria da qualidade da oferta.

Resultados e discussão

Considerando a proposta inicial deste estudo, que consistiu em analisar 
os aspectos socioeconômicos e educacionais vinculados à formação dos 
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alunos ingressos no IFMA Campus São Luís-Maracanã, de dois cursos téc-
nicos do Programa Nacional de Educação Profissional Integrada à Educação 
Básica na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), sendo 
eles: o Curso Técnico em Cozinha e o Curso Técnico em Agropecuária, des-
velamos aqui os achados da pesquisa.

Inicialmente, para compreensão da dimensão da amostra analisada des-
tacamos que o IFMA – Campus São Luís/Maracanã possui atualmente 82 
(oitenta e dois) alunos matriculados no curso Técnico em Agropecuária e 
89 (oitenta e nove) no curso Técnico em Cozinha, ambos na modalidade 
PROEJA, destes, a pesquisa abrangeu um universo de 92 alunos, correspon-
dendo a 53,8% do total de alunos matriculados, representando uma amostra 
significativa para composição do perfil de alunos/as desses cursos.

A amostra contou com 51,1% de alunos pertencentes ao Curso Técnico 
em Cozinha e 48,9% do Curso Técnico em Agropecuária. Chama-nos aten-
ção o número de mulheres matriculadas e participantes da pesquisa no 
Curso de Cozinha que é bem superior comparado ao outro curso analisado.

Quadro 01 - Perfil etário dos alunos do PROEJA - IFMA Campus São Luís/Maracanã

Faixa etária Percentual Quantidade de alunos

18 a 20 anos 19,56 % 18

21 a 30 anos 43,48 % 40

31 a 40 anos 16,31 % 15

41 a 49 anos 13,04 % 12

Acima de 50 anos 7,61 % 07

Total 100 % 92

Fonte: Dados da pesquisa (2019)

Por meio do Quadro 1 pôde-se constatar que apesar do maior índice 
(43,48%) dos estudantes que frequentam os cursos PROEJA no IFMA 
Campus São Luís/Maracanã terem entre 21 e 30 anos, o perfil de alunos é 
bastante heterogêneo com relação à idade, como demonstra os percentuais 
nas demais faixas. Esses dados corroboram o que diz o Documento Base 
do PROEJA sobre os sujeitos a serem atendidos: “Formam grupos heterogê-
neos quanto à faixa etária” (BRASIL, 2007, p. 47).

Ainda analisando o Quadro 01, as mulheres constituíram maioria entre os 
participantes da pesquisa, sendo 64 mulheres e 28 homens. Esta proporção 
foi diferente entre os cursos analisado. No curso Técnico em Agropecuária, 
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48,88% dos participantes pertenciam ao sexo feminino e 89,36% no curso 
de Cozinha, evidenciando uma maior proporção de mulheres no segundo 
curso.

A situação de trabalho também foi investigada na pesquisa demons-
trando que 71% dos entrevistados não trabalham, apenas estudam e 29% 
conciliam estudo e trabalho. A oferta dos cursos se dá no diurno, eviden-
ciando a oportunização de estudos aliada à qualificação profissional para 
pessoas jovens e adultas que se encontram desempregadas. Dentre aque-
les que trabalham, com relação ao vínculo, obteve-se os seguintes dados:

Figura 1 - Vínculo de Trabalho dos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Sobre o vínculo empregatício, evidenciou-se que a maioria dos alunos se 
declararam na categoria autônomo, nos levando a inferir acerca da sua atua-
ção na perspectiva informal ou esporádica na prestação de algum serviço.

Com relação a renda familiar mensal, mais de 90% dos alunos5 possuem 
uma renda familiar de até 1 (um) salário mínimo. Esses dados também reve-
lam que a grande maioria dos alunos são oriundos de famílias carentes e, 
ao retornarem aos bancos escolares, buscam a melhoria de vida para toda 
sua família.

5 Destaca-se que nessa questão 10 (dez) alunos da amostra pesquisada deixaram de responder 
por motivos que não pudemos qualificar. Contudo, diante do perfil demonstrado, podemos inferir 
que as respostas silenciadas possivelmente aumentariam o percentual entre os que detêm renda 
familiar igual a 1 (um) salário mínimo.



1972
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Os dados da trajetória escolar apontaram que quase a totalidade dos alu-
nos participantes da pesquisa são oriundos da escola pública, o que reflete 
as condições socioeconômicas dos mesmos.

Sobre o ano de conclusão do ensino fundamental os dados evidenciaram 
que os participantes o concluíram principalmente entre os anos de 2011 e 
2018, representando 41,30% seguido do período entre 2001 e 2010 com o 
percentual de 28,26%. Diante disso, este dado revela que as trajetórias esco-
lares interrompidas são recentes e também se relacionam ao perfil etário 
mais jovem entre os estudantes.

Com relação à reprovação, por meio da análise foi possível perceber que 
essa é uma característica marcante dos alunos que buscam, posteriormente 
a EJA como forma de “recuperar o tempo perdido”. Assim identificou-se que 
50% dos alunos total da amostra já ficaram reprovados e dentre eles, 47,8% 
ficaram reprovados ao menos uma vez.

Em seguida, os alunos foram perguntados sobre os motivos pelos quais 
os fizeram ingressar no ensino integrado à educação profissional, conside-
rando esse processo de retomada de estudos. As respostas variaram entre:

Figura 2 - Quais foram os motivos que o fizeram ingressar no ensino integrado à educa-
ção profissional?

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Os dados indicam que 46,2% dos participantes da pesquisa buscaram o 
ensino médio integrado à educação profissional para obter maiores chances 
no mercado de trabalho, seguido de 19,8% que buscam qualificar-se para 
melhor desempenho na área em que já atuam e esse mesmo percentual 
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indica que os alunos desejam ampliar as perspectivas formativas, isto é, 
adquirir novos conhecimentos.

É muito comum entre alunos do PROEJA, associarem o processo forma-
tivo à obtenção de um emprego ou renda. Eles veem na escolarização uma 
grande oportunidade para estabelecer essa “passagem” para o mercado de 
trabalho.

Sobre a escolha dos cursos, foi perguntado aos alunos qual a melhor 
opção que define sua escolha pelo curso.

Figura 3 - Qual a melhor opção define sua escolha pelo curso?

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

Foi possível perceber que 67% dos estudantes buscam o IFMA pela qua-
lidade da instituição, deste modo, esperam dela um espaço que atenda às 
suas necessidades como pessoas e não apenas como alunos, e acreditam 
que o fato de estudarem no IFMA representa uma marca importante para 
que possam realmente sair qualificados e ingressarem no mercado, por isso 
apostam nela de forma quase que unânime.

Sobre a continuação dos estudos, 92,2% dos alunos revelaram que pre-
tendem dar seguimento aos estudos, desvelando a relevância do processo 
educacional na formação e no desenvolvimento humano. Esse dado tam-
bém demonstra que os alunos estão motivados, que desejam continuar 
aprendendo, sentindo-se mais valorizados por si mesmos e pelos outros 
devido sua qualificação, evidenciando a elevação da sua autoestima.

Ainda sobre a continuidade de estudos, os alunos foram perguntados 
sobre qual curso pretendem cursar no ensino superior, sendo obtidas as 
seguintes respostas:
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Figura 04 - Curso que pretende cursar no Ensino Superior

Fonte: Dados da pesquisa (2019).

É possível perceber que suas escolhas estão diretamente relacionadas 
a área do curso técnico que frequentam, demonstrando afinidade com a 
mesma. Na figura 04, vê-se um percentual de 39% de escolhas de cursos na 
mesma área da Agropecuária (Zootecnia, Agronomia, Veterinária, Ciências 
Agrárias, Agroindústria) e 26% em área aproximada ao curso de Cozinha 
(Gastronomia, Tecnologia de Alimentos, Nutrição). Assim, a verticalização 
do ensino deve ser um ponto de reflexão permanente pela instituição para 
receber estes alunos, de modo a garantir seu percurso formativo no ensino 
superior.

Também buscou-se captar, como os alunos descrevem a relação com 
os professores da instituição, visto que, esse aspecto é fundamental para 
compreensão do fenômeno da formação. Assim, os dados desvelaram que 
98% da amostra descrevem a relação como: ótima ou boa, acompanhada do 
destaque à formação do corpo docente da instituição e a paciência, como 
fatores facilitadores da aprendizagem.

Para compreensão da objetividade da política do PROEJA declarada 
nos seus dispositivos legais, questionou-se aos alunos sobre como eles, 
enquanto sujeitos em foco dessa política, compreendem o ensino médio 
integrado à educação profissional na modalidade EJA. Nesse aspecto, as 
respostas, em sua totalidade, destacaram com veemência sobre “a opor-
tunidade de voltar a estudar para quem precisou interromper e agora pode 
recuperar o tempo perdido”.

A última categoria de dados buscou trazer à tona a trajetória de vida 
desses sujeitos, refletindo a intencionalidade inicialmente proposta pela 
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pesquisa. Assim, os dados revelaram um perfil socioeconômico generalizado 
na amostra, com destaque para o trabalho no campo, falta de oportunida-
des, insegurança alimentar, migração do campo para a cidade, ausência de 
emprego formal etc.

Diante, pois, de todos os dados coletados, observações realizadas e 
estudos efetivados sobre o PROEJA, afirma-se que conhecer o público-alvo 
desta política pública foi fundamental para o êxito deste estudo, não apenas 
quantitativamente, mas também qualitativamente, através de uma aproxi-
mação com a realidade vivenciada pelo aluno, investigando suas opiniões, 
expectativas e motivações, pois ninguém melhor do que o próprio aluno para 
apontar quais caminhos devem ser trilhados e quais estratégias podem ser 
desenvolvidas para que se obtenha sucesso no intuito de uma formação 
humana integral e condizente com os novos arranjos da nossa sociedade, 
trazendo no bojo das propostas a dimensão do trabalho como princípio 
educativo.

Considerações finais

Considerando a literatura e analisando a pesquisa, considera-se que 
a garantia de acesso, participação e aprendizagem de todos os Jovens e 
Adultos nas instituições de ensino tem contribuído para a construção de 
uma nova cultura de valorização das diferenças. Desse modo, sendo a edu-
cação de jovens e adultos, destinada a todos aqueles que por algum motivo 
não tiveram a oportunidade de estudar, ou mesmo concluir seus estudos 
na idade considerada própria, essa modalidade de ensino precisa ser uma 
educação transformadora e libertadora, trazendo a esse público uma nova 
oportunidade de vida, autoestima e ressignificação da identidade desses 
sujeitos que até então sentiam-se marginalizados e excluídos da sociedade.

Pesquisadores, militantes, educadores, movimentos sociais dentre 
outros, têm lutado para consolidar uma educação de jovens e adultos como 
política pública efetiva, contínua, não fragmentada e em um país profun-
damente desigual como o Brasil é importante refletir sobre uma possível 
transformação social e compreender as dificuldades de implantação de polí-
ticas permanentes, que respeitem dimensões sociais, econômicas, culturais, 
cognitivas e afetivas para o jovem e o adulto em situação de aprendizagem 
escolar. Pois, na maioria das vezes, estes indivíduos retornam para a escola 
sabendo que a escolaridade em suas vidas faz muita falta, acreditando que 
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não conseguem postos de trabalho por falta de escolarização, desobrigando 
o sistema capitalista da responsabilidade que lhe cabe pelo emprego.

Levando em conta os dados obtidos através dessa pesquisa, pode-se 
considerar que a possibilidade de inventar o cotidiano tem sido a saída ado-
tada pelos que colocam sua capacidade criadora para inovar, romper velhos 
acordos, resistências e lugares eternizados na educação. No exercício desta 
análise, os resultados indicam que a oferta de vagas tem sido suficiente 
para suprir parcialmente a demanda de alunos que buscam os cursos no 
campus, enfatizando a necessidade de se manter os cursos existentes.

Diante do exposto, ressalta-se ainda o compromisso e a responsabilidade 
que tem o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
com os jovens e adultos para a conclusão do Ensino Básico integrado à 
Educação Profissional, na tentativa de inseri-los no mercado de trabalho e 
resgatar a sua identidade social.
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ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA: O ENSINO MÉDIO 
COMO DIREITO A CIDADANIA

Francisca Natália da Silva1 | Erika Roberta Silva de Lima2

Resumo: Neste artigo, analisamos a implementação do Programa Brasil 
Profissionalizado em Mossoró/RN como uma política pública de articulação 
entre o Ensino Médio e a Educação Profissional. Neste sentido, ampara-se 
na concepção metodológica de avaliação por análise de implementação e 
orienta-se pelas seguintes questões: Quais as condições materiais e peda-
gógicas ofertadas na implementação da proposta? Para responder a essas 
perguntas, o percurso metodológico divide-se nos respectivos momentos: 
revisão bibliográfica e pesquisa empírica. O Programa justifica-se pela neces-
sidade de expansão da oferta de Educação Profissional para a inclusão dos 
jovens nas atividades econômicas e sociais. Mas a análise sistematizada em 
torno das categorias aponta para resultados que sinalizam o seguinte: alguns 
objetivos foram atingidos parcialmente, podendo-se citar como exemplo o 
objetivo de expandir o atendimento e melhorar a qualidade da oferta no que 
tange aos espaços físicos do ambiente das escolas, seja por construções ou 
reformas dessas escolas. No campo empírico, na Escola Estadual Jerônimo 
Rosado, a implementação do Programa Brasil Profissionalizado deteve-
-se, principalmente, em ações de reforma e ampliação da estrutura física da 
escola, chegando ao final de 2015 sem ter funcionado nenhuma turma do 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Sistema e Gás. Por outro lado, na 
Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho, o Curso Técnico de Nível Médio 
em Segurança do Trabalho está em funcionamento, contudo apresenta algu-
mas dificuldades como: falta de professores para atuarem nas disciplinas 
específicas, ausência da oferta de cursos de formação continuada e materiais 
didático- pedagógicos específicos para orientar as práticas desenvolvidas.
Palavras-chave: ensino médio, implementação, educação pública.
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1 Introdução

No Brasil, o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, é a etapa 
intermediária entre essa e a Educação Superior na organização da edu-
cação. Nos últimos anos, tem ocupado lugar de destaque no âmbito 

dos debates educacionais, sendo objeto de diferentes reformas, políticas e 
programas, notadamente, por ser o momento da educação direcionada aos 
jovens e por ter várias formas de ofertas o que geram múltiplas maneiras de 
se cursas Ensino Médio no país.

Essa etapa é orientada legalmente pela: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9.394/1996; pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio (PCNEM); pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio e pelo Decreto nº 5.154/2004. Esses instrumentos legais 
caracterizam e definem as possibilidades de organização e articulação 
entre o Ensino Médio e as demais modalidades de ensino, incluindo-se, a 
Educação Profissional.

Diante das normas legais, os debates acerca do Ensino Médio perpassa-
ram as construções históricas das legislações brasileiras, sendo permeados 
por pautas relacionadas à identidade e finalidades dessa etapa. Desse 
modo, para compreender as construções e reconstruções ocorridas no 
Ensino Médio, nas últimas décadas, consideramos o processo de organi-
zação, currículo e legislação que incidem sobre este, bem como os debates 
relacionados à sua concepção e fundamentos (KRAWCZYK, 2011).

O Ensino Médio precede a decisão dos jovens entre a possibilidade de 
continuação dos estudos e/ou ingresso em um curso de formação técnica. 
Nesse sentido, o aluno tem o direito de não cursar a Educação Superior e 
buscar uma atribuição na sociedade que exija uma formação mais rápida, 
contando, que esse aluno tenha uma formação que seja valorizada social-
mente. Dai entendemos que, a integração da Educação Profissional ao 
Ensino Médio no Brasil seja uma necessidade social (KUENZER, 1997).

Além disso, a concepção de Educação Profissional que aponte para 
autonomia e emancipação dos sujeitos poderia ser um caminho que per-
mitisse aos jovens fazer opções existenciais conforme sua formação. Vale 
mencionar que, embora o conceito de Educação Profissional estruture-se e 
seja reproduzido com base no cenário de imposições das relações de tra-
balho no mundo capitalista, faz-se necessário defender uma concepção 
que não fortaleça a alienação do trabalhador. Desse modo, no processo 
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formativo a integração entre pensar e fazer seria unificado pela mediação 
dos conhecimentos produzidos socialmente. (OLIVEIRA, 2012). Seria, então, 
a possibilidade de realização dessa modalidade sob a ótica da integração, 
tendo como princípio o desenvolvimento pleno do educando, bem como 
o preparo para o exercício da cidadania e sua formação para o trabalho 
(BRASIL, 1996).

Reafirmamos, portanto, a Educação Profissional como um direito fun-
damental presente na Constituição da República Federativa do Brasil, pois 
no Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, o Art. 6º define 
que “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
(BRASIL, 2006, p. 20). Além disso, apresenta o direito à liberdade para o exer-
cício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, bem como o atendimento às 
qualificações profissionais.

Para isso, é indispensável compreender que, nessa articulação entre 
Ensino Médio e Educação Profissional, a implementação das políticas e 
programas que visam reduzir a exclusão social dos jovens e adultos que 
frequentam essa etapa/modalidade caminha na direção do atendimento de 
direitos constitucionais. Nesse sentido, buscamos defender uma inclusão 
social baseada nos princípios do direito e justiça, devendo ser esses princí-
pios orientadores das políticas públicas de integração entre Ensino Médio e 
a Educação Profissional implementadas nas escolas públicas.

2 Os desafios das condições materiais e pedagógicas

No processo de análise de implementação é indispensável discutir as 
condições materiais e pedagógicas disponibilizadas no período de mate-
rialização da política ou programa, posto que “a interpretação da estrutura 
normativa de uma política pública é influenciada pelas concepções de 
mundo dos atores que irão executá-la e de suas condições materiais. Desse 
amálgama nasce a ação, a política pública de fato” (LIMA; ASCENZI, 2013, 
p. 105).

Reconhecendo a relevância das condições materiais no processo de 
implementação do Programa Brasil Profissionalizado, analisamos também 
as condições materiais e pedagógicas ofertadas, posto que são indispensá-
veis à materialização da proposta. Dessa maneira, enfatizamos os seguintes 
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elementos: orientações pedagógicas, recursos financeiros disponibilizados 
para reforma e ampliação das escolas (laboratórios, biblioteca, salas de aula, 
refeitórios) e formação de professores. Podemos argumentar que, os ele-
mentos mencionados integram as políticas e medidas que buscam dispor 
de padrões mínimos de qualidade nas condições físicas e pedagógicas. Isso 
porque as condições escolares adequadas ao Ensino Médio devem consi-
derar as especificidades dos jovens e adultos que frequentam essa etapa, 
sendo necessários equipamentos, laboratórios, bibliotecas e outros espa-
ços culturais e desportivos devem ser disponibilizados (KUENZER, 2010).

O financiamento das condições materiais para a implementação do 
Programa é previsto na base jurídico-legal que estabelece no Art. 8º da 
Resolução nº 09/2008:

I - construção, ampliação, modernização e adequação de espaço 
físico;
II - construção de laboratórios de física, química, biologia, labo-
ratórios de informática e os laboratórios recomendados no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos da SETEC;
III - aquisição de acervo bibliográfico; IV - material de consumo;
V - outros itens necessários, observadas as vedações aplicáveis 
(BRASIL, 2008, p. 2).

Os elementos mencionados no texto visam a colaborar para a “cons-
trução de novo modelo para o ensino médio fundado na articulação entre 
formação geral e educação profissional” (BRASIL, 2007, p. 01). No ano de 
adesão ao Programa as condições estruturais da Escola Estadual Jerônimo 
Rosado apresentavam-se

com problemas sérios relacionados a estrutura física do prédio, 
chegando ao ponto do promotor interditar parte da Escola. Então, 
quando aconteceu a adesão ao Programa Brasil Profissionalizado 
foi liberado um dinheiro destinado a reforma da escola. Para libe-
ração do dinheiro aconteceram várias reuniões. Nas primeiras 
reuniões recebemos um documento que especificava o valor 
destinado a reforma e o valor destinado a ampliação. Nos encon-
tros posteriores o valor destinado para ampliação já não existia 
mais e quando perguntava o que tinha acontecido com a outra 
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parte do recurso ninguém sabia informar. Em 2011, iniciou a 
reforma (GESTORA 1).

Nesse contexto, o Programa Brasil Profissionalizado expressava a opor-
tunidade de melhoria nas condições estruturais da escola, contemplando 
assim, parcialmente, a proposição do objetivo de expandir o atendimento e 
melhorar a qualidade da educação brasileira. (BRASIL, 2007). Na proposta foi 
solicitada a reforma e ampliação da escola, sendo solicitados os seguintes 
itens: construção de três laboratórios, quadra, salas, refeitórios e formação 
para professores e gestores.

Percebemos ainda um distanciamento do período de submissão da pro-
posta, em 2008, para o ano que se iniciou a reforma, em 2011. O atraso 
decorreu, principalmente, pela dificuldade para adquirir a declaração de 
dominialidade da Escola que era umas das exigências para celebração do 
convênio. (GESTORA 2).

Em relatos, a Gestora 1 afirma que durante a implementação do Programa 
algumas dificuldades para viabilizar a materialização da proposta surgiram. 
Diante disso, os gestores e professores das escolas sentiram a necessi-
dade de reivindicarem à SEEC melhores condições para a implementação 
da política.

[...] a Secretaria solicitou um documento que relatasse as dificul-
dades que a escola estava tendo para executar o Programa Brasil 
Profissionalizado. Dentre outras dificuldades, chamamos a aten-
ção para salas que na reforma não haviam sido contempladas e 
a falta de professores para atuarem nas disciplinas específicas. A 
coisa boa que ficou para a gente desse Programa foi a recupera-
ção da escola, já que tivemos tanto trabalho para construção do 
plano de curso e se não tivesse sido essa reforma não teria sido 
válido (GESTORA 1).

Dentre as dificuldades recorrentes na fala, destacamos a falta de profes-
sores para atuarem nas disciplinas específicas, problema este recorrente 
na implementação de outras políticas e programas como já discutido nesse 
texto. Para superar essa situação, de acordo com Moura (2010), as escolas 
do RN têm adotado como estratégias “professores com contratos tempo-
rários, convênios para que outras instituições públicas e privadas cedam 
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professores temporariamente [...]” (MOURA, 2010, p. 77). Verificamos, assim, 
no discurso que embora exista dificuldades para implementação as condi-
ções físicas da escola apresentaram melhora com a adesão ao Programa.

Destacamos, ainda, que os arranjos realizados para viabilizar o Programa 
descaracterizam a proposta original da política por meio dos profissio-
nais que atuam via PRONATEC. Assim, os cursos do Programa Brasil 
Profissionalizado acontecem por meio da atuação dos profissionais que 
atuam no PRONATEC. Nesta perspectiva, “os sistemas de ensino dos esta-
dos da Federação tem autorizado o exercício, a título precário, da função de 
professor na educação básica, alegando a falta de professores habilitados” 
(MACHADO, 2011, p. 692).

Já na Escola Estadual Professor Abel Freire Coelho a implementação das 
condições materiais e pedagógicas contemplou

reformas nos blocos, melhoria das salas de aula, laboratórios. A 
reforma veio e a escola recebeu muitos equipamentos: cadeiras, 
material para laboratórios, cozinha, biblioteca. A reforma veio de 
uma forma muito fechada. A escola não tinha como intervir nas 
definições das prioridades a serem feitas [...] as coisas vinham 
determinadas do MEC. Como exemplo podemos citar a troca dos 
forros de todas as salas de aula, sendo que a gente tinha muitas 
salas que o forro estava bom, mas tivemos que trocar. Além de 
outras coisas que tentamos negociar com os engenheiros para 
fazer outra coisa que estávamos precisando. Mas, tudo deles era 
a planilha [projeto padrão das escolas] que foi encaminhada. Até 
mesmo a cor do teto da Escola que é uma estrutura toda de ferro 
e na planilha dos engenheiros estava para pintar o teto de preto. 
Ora, uma estrutura de ferro pintada de preta fica mais quente 
ainda. Mas, os engenheiros alegavam que não poderiam mudar 
já que estava na planilha e as outras escolas que aderiram ao 
programa aderiram à estrutura padrão. Uma coisa extremamente 
contraditória, pois dizem que a gente vive uma gestão democrá-
tica. Enfim, terminou que uma parte da reforma foi concluída, a 
outra não. (GESTOR 3).

Uma das críticas apresentadas nos discursos acima, pauta-se na deter-
minação do uso dos recursos destinados para a implementação do Programa 
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em avaliação, presente no Manual de Recomendações3. Tal determinação 
ocasionou a aplicação de recursos em espaços que não eram necessários 
serem reformados ou ampliados, sendo mencionados como exemplo das 
reformas de algumas salas de aula. Além disso, evidenciam-se as pendên-
cias de alguns espaços que iriam receber reparos e não foram contemplados 
com a reforma. Assim sendo, para as ações e estratégias de implementação 
do Programa Brasil Profissionalizado faz-se “necessário reconhecer as reais 
condições dos recursos humanos, materiais e financeiros das redes esco-
lares públicas que ainda não atendem na sua totalidade às condições ideais 
(LIMA, 2011, p. 58).

Outro elemento importante, mencionado no discurso do Gestor 3, refe-
re-se à restrição da autonomia dos docentes e gestores da escola, pois a 
reforma seguia um plano de estrutura nacional, desconsiderando assim, as 
especificidades locais.

Dessa maneira, o processo de autonomia durante a implementação deve 
ser interpretado como uma “luta política que não se circunscreve aos limites 
da prática educativa, mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social 
e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva 
participação no processo democrático e, consequentemente, do repensar 
das estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais das 
práticas educativas” (BORTOLINI, 2013, p. 01).

No que tange às condições e diretrizes pedagógicas para implementação 
do Programa Brasil Profissionalizado, é necessário considerar o que diz o 
Gestor 3 “[...] não recebemos nenhum tipo de material didático e pedagógico. 
Nem livros para trabalhar as disciplinas específicas do curso chegaram. 
Também não recebemos nenhum tipo de formação”. (GESTOR 3). Nesse 
discurso dois elementos importantes são mencionados para implementa-
ção e resultados favoráveis: material didático-pedagógico e formação de 
professores e gestores que foram desconsiderados nas ações.

Na implementação, a ausência de materiais didático-pedagógico espe-
cíficos para orientação das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas 
na articulação do Ensino Médio à Educação Profissional afetam os resul-
tados objetivados para as ações fins. Além disso, soma-se a falta de livros 

3 § 1º No caso de investimentos em infraestrutura física, deverão ser observados os parâmetros 
básicos para infraestrutura física e equipamentos para os laboratórios de química, física, biologia 
e informática, bem como para salas de educação a distância e laboratórios tecnológicos fixo ou 
móveis. (BRASIL, 2008, p. 03).
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que contemplem as especificidades do Curso Técnico de Nível Médio em 
Segurança do Trabalho. Dessa maneira, é possível encontrar contradições 
no processo de implementação, pois uma proposta que visa articular Ensino 
Médio à Educação Profissional, por meio das formas concomitante ou inte-
grada não apresenta diretrizes ou materiais pedagógicos. As condições 
materiais não foram suficientemente ofertadas, e nem tão pouco as condi-
ções pedagógicas garantidas.

No que diz respeito aos objetivos do Programa os processos de “for-
mação de docentes, gestores e pessoal técnico-administrativo por parte do 
proponente será atendida por instituições públicas de educação”. (BRASIL, 
2008, p. 03) deveriam ser respeitados na implantação. Dessa maneira, a 
Resolução nº 09/2008 trata da oferta de cursos de formação que deve-
riam acompanhar as ações de implementação dessa posposta, contudo, 
os gestores afirmam que não tiveram acesso aos cursos de formação para 
atuarem na implementação da proposta.

Corrobora a ideia de que:

A formação de professores para a Educação Profissional e 
Tecnológica é decisiva para que a atual política de expansão, 
interiorização e democratização dessa modalidade educacional 
se efetive com qualidade social, produção de conhecimentos, 
valorização docente e desenvolvimento local, integrado e susten-
tável. (MACHADO, 2011, p. 690).

Certamente, o processo de formação dos profissionais que atuam imple-
mentando a proposta, especificamente, gestores e professores, devem ser 
situados no mesmo patamar de relevância da organização curricular e dire-
trizes filosóficas e sociológicas que orientem essa etapa/modalidade de 
ensino. Assim sendo, é necessário conhecer e reconhecer as reais condi-
ções dos recursos humanos, materiais e financeiros das redes escolares 
públicas que ainda não atendem na sua soma às condições ideais necessá-
rias (LIMA, 2011).

Dessa maneira, consideramos que as ações de implementação do 
Programa Brasil Profissionalizado em Mossoró não diferem dos resultados 
apresentados pela pesquisa de Nascimento quando afirma que estão sendo 
realizadas com algumas
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[...] limitações para que as ações dele decorrentes possam con-
verter-se efetivamente em política pública educacional, pois os 
investimentos são principalmente para financiar a infraestru-
tura dos espaços escolares e não em recursos humanos. Nesse 
programa, o Governo Federal contribui, mediante apresentação 
de projetos pelos estados, com investimentos necessários à 
implantação dos cursos, enquanto os estados devem garantir 
o pessoal docente e técnico necessário ao seu funcionamento 
(NASCIMENTO, 2012, p. 93).

Portanto, presume-se que para realização de um processo de implemen-
tação coerente com os objetivos e metas estabelecidas faz-se necessário 
que ambas as esferas assumam suas competências e responsabilidades. 
Nesse caso, percebemos uma descontinuidade do acordo firmado entre 
SETEC/MEC e SEEC/SUEP/RN, pois a falta de professores para atuarem 
nas disciplinas específicas atrasou o funcionamento do Curso na Escola 
Estadual Professor Abel Freire Colho. Na Escola Estadual Jerônimo Rosado 
o Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Sistema e Gás nem chegou 
a funcionar por falta de professores. Entendemos, assim, que as condições 
materiais e pedagógicas ofertas para implementação do Programa Brasil 
Profissionalizado nas duas escolas pesquisadas apresentam algumas fra-
gilidades que dificultam e até inviabilizam a implementação da proposta em 
Mossoró/RN com o sucesso esperado.

Monitoramento e avaliação das propostas

Na conjuntura da análise de políticas públicas o processo de moni-
toramento e avaliação são postos como indispensáveis durante a 
implementação de políticas e programas sociais. Ao reconhecer a relevân-
cia dessas atividades na fase de implementação, compreendemos que a 
atividade de monitoramento diferencia-se em aspectos qualitativos de um 
simples acompanhamento, pois durante o acompanhamento a sistematiza-
ção dos dados fornece subsídios para a avaliação. Por sua vez, a avaliação 
possibilita ajuste/reajustes no planejamento das atividades em curso. Essa 
avaliação pode resultar em três situações: a) contribuir na melhoria da 
política e, consequentemente, na sua continuação; b) finalizar a política exis-
tente; c) desenvolver uma nova política (SERAFIM; DIAS, 2012). Com isso, 
reconhecemos que a 
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avaliação, portanto, de uma política social e de seus programas, 
torna-se um processo fundamental para a introdução da correção 
de rumos no decorrer do processo de implementação de políticas 
sociais no Brasil. Por sua vez, deve-se estar atento a esse pro-
cesso de avaliação que pode ser definido como a representação 
e descrição do programa, que se confunde com mecanismos de 
controle, constituindo referência para a programação de tarefas 
práticas. (PAESE; AGUIAR, 2012).

Tal análise, apresentada pelas autoras citadas, reforça a ideia do esta-
belecimento de um processo de avaliação que supere ações técnicas de 
controle das atividades realizadas, apontando, assim, para necessidade de 
realização de uma atividade baseada em elementos críticos da avaliação 
política. Isso não quer dizer que a padronização possa ser descartada, pois 
é necessária a compreensão da evolução tecnológica que já possibilita isso, 
inclusive com cruzamentos de dados qualitativos.

Certamente, trata-se do estabelecimento de um processo sistematizado 
que envolve a utilização de instrumentos e critérios coerentes com o objeto 
de avaliação. Assumimos, nesse estudo, a necessidade de uma avaliação 
que compreenda a política de forma contextualizada, tendo como princí-
pio orientador o social, histórico, político e econômico do objeto avaliado 
(BELLONI; MAGALHÃES; SOUZA, 2007). Neste caso, o objeto em questão 
trata do Programa Brasil Profissionalizado em seu contexto.

Durante a aproximação nas escolas investigadas buscamos identificar 
os respectivos processos, nos discursos dos gestores: as características 
e critérios de monitoramento e avaliação adotados (período de realização; 
instrumentos e técnicas de coleta de dados; métodos de análise; anexo 
documental e base de dados) e organização dos resultados de monitora-
mento e avaliação (questões centrais objeto do monitoramento e avaliação; 
descrição do Programa; principais resultados do monitoramento e avalia-
ção; implicações para o desenvolvimento do programa; recomendações de 
políticas ou de ação administrativa) (SILVA, 2014).

No Programa Brasil Profissionalizado, instituído por meio do Decreto 
nº 6.302/2007, as atividades de monitoramento e avaliação respaldam-se 
no Art. 7º, dispondo que o MEC coordenará a implantação, o acompanha-
mento, o monitoramento e a avaliação do Programa Brasil Profissionalizado. 
(BRASIL, 2007), conforme vimos na análise dos Relatórios da SETEC/MEC 
na seção anterior.
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Neste aspecto, as características e critérios de monitoramento e ava-
liação adotados no processo de implementação consideraram: evolução 
das obras, distribuição regional das obras, vagas para curso de formação, 
oferta de matrículas, e matrículas realizadas. Esses aspectos monitorados 
e avaliados foram sistematizados durante o período de implementação da 
proposta nos Relatórios de Gestão do Exercício da SETEC/MEC e na plata-
forma do SIMEC.

Compreendemos que, os sujeitos (internos e externos) que compõem 
esse processo de monitoramento e avaliação é composto por formulado-
res da política e executores da atividade4. Durante a realização da pesquisa, 
buscamos identificar nos discursos dos gestores, os seguintes elementos 
sobre o processo de monitoramento e avaliação adotados pelo MEC/SEEC/
DIRED: formas de acompanhamento da proposta adotados pelas entidades 
oficiais (MEC/SEEC/DIRED); formas de monitoramento dos resultados do 
Programa na escola; sistematização do resultados em relatórios sobre a 
implementação; critérios e instrumentos de avaliação adotados para discu-
tir as ações e resultados durante a implementação.

Na escola Estadual Jerônimo Rosado relatou-se que durante a imple-
mentação do Programa Brasil Profissionalizado “não aconteceu um 
acompanhamento sistematizado por parte dos orgãos oficiais [MEC/SEEC/
DIRED]”. (GESTOR 1). Além disso, quando questionados sobre a construção 
de relatórios sobre o processo de implementação, enfatizou-se que durante 
vigência da proposta na escola não foi “construídos relatórios com as ativi-
dades de implementação do Programa Brasil Profissionalizado”. (GESTOR 
2). Vale destacar que o processo de adesão/implementação da proposta na 
escola teve início em 2008.

Em 2015, durante a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola “a orientação que chegou da Secretaria de Educação foi para retirar 
o Programa Brasil Profissionalizado das iniciativas a serem desenvolvidas 
na escola. Ficamos sem entender os motivos”. (GESTOR 1). Ou seja, com 
essa notificação a proposta deixaria de integrar as ações desenvolvidas na 
escola no referido ano. Essa ação é carregada de contradições, pois, mesmo 
sendo solicitado a remoção do Programa do PPP, a escola ainda aparece na 
lista das escolas que estão em vigência do processo de implementação da 
proposta nos relatórios da SEEC.

4 Além desses também podemos destacar os sujeitos beneficiários da política.
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Sobre o marco operacionalização do monitoramento e avaliação dessa 
proposta, na Escola Estadual Abel Freire Coelho, os relatos dos gestores 
anunciam que

era um acompanhamento muito falho que era agravado quando 
acontecia eleição com as mudanças de governo, como tem muito 
cargo comissionado dentro das secretarias [...] como era uma 
pessoa que era responsável e de repente outra pessoa assumia. 
Por isso, as informações são pedidas dentro das secretarias, pois 
não tem uma continuidade. A parte burocrática da secretaria é 
extremante complicada. Não disponibiliza o suporte que a escola 
precisa. Eu afirmo que é quase generalizando, porque nas reu-
niões de diretores não era um caso especifico do Escola Estadual 
Professor Abel Freire Coelho. (GESTOR 3).

Identificamos na fala citada que a dificuldade relacionada ao acompa-
nhamento das propostas apresenta-se como um fato recorrente ao longo 
da história da instituição. Tal fato agrava-se com as mudanças ocorridas 
de forma recorrente nas mudanças de governo, pois resultam em algumas 
descontinuidades dos processos em andamento das propostas que estão 
sendo implementadas. Consideramos nesse estudo que cada equipe que 
assume tem suas ações mediadas por disputas, embates, interesses e con-
cepções políticas distintas. Essa fase de monitoramento e avaliação envolve 
a responsabilidade de diferentes atores e não deve existir uma desconexão 
entre eles. Habitualmente, raras são as vezes que a política pública tem o 
controle da sociedade e é avaliada em um período mais longo de tempo 
(SIMÕES, 2011).

A avaliação e o monitoramento da SEEC/DIRED são acompa-
nhamentos muito burocráticos. As vezes de uma hora para outra 
chegavam técnicos do MEC que pediam para conversar, mas de 
forma muito rápida porque já tinha outras escolas para visitar no 
mesmo dia. Era uma visita apenas para preencher formulários 
fechados que tinham mais como finalidade assinar os documen-
tos para constar que a visita foi realizada. Depois das reformas 
tivemos algumas visitas de um técnico do MEC que fazia registros 
fotográficos da reforma. Ele registrava tudo que já tinha sido feito 
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e das partes que ainda estavam para serem concluídas. Então, 
sempre que a gente perguntava sobre as partes que faltavam 
(banheiros e quadra) e pedia para que solicitasse a conclusão. A 
resposta era: não! eu só vou mandar um relatório. Desse jeito as 
coisas foram acontecendo e a avaliação mesmo para entender 
porque não está funcionando e buscar soluções nunca aconte-
ceu (GESTOR 4).

Em síntese, o monitoramento das obras acontece por meio da plataforma 
do SIMEC, sendo alimentado com informações das obras conveniadas pelas 
entidades participantes do Programa. Destaca-se que além desse monito-
ramento, a SETEC elabora relatórios5 de cumprimentos do objeto relativo 
a recursos estruturais e pedagógicos destinado ao Programa. Em entre-
vista, realizada pela equipe de fiscalização, o FNDE informou que em 2014 
foram realizadas aproximadamente 8.000 fiscalizações. Nessa lógica, “cada 
consultor fica responsável por, em média, cinco estados. Divididos regio-
nalmente, trabalham com diagnóstico e avaliação dos convênios in loco, 
vão diretamente às escolas potencialmente e efetivamente beneficiadas”. 
(BRASIL/TCU, 2015). Com isso, considera-se insipiente o número de téc-
nicos distribuídos por região/cidades dos Estados brasileiros, acarretando 
um monitoramento superficial da implementação da proposta, como relata 
o Gestor 4.

As questões, apresentadas no discurso citado, são discutidas tam-
bém no Relatório do Tribunal de Contas da União (BRASIL/TCU, 2015). 
Esse Relatório tem como escopo acompanhar as ações da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC). Em análise, destaca-
mos que o procedimento adotado para o monitoramento da execução do 
Programa Brasil Profissionalizado ocorre de forma mais gerencial e envolve 
os seguintes fatores: análise dos dados de execução (situação das obras, 
execução dos convênios e termos de compromisso); realização de reuniões 
com secretarias estaduais para avaliação da iniciativa; análise e aprovação 
de solicitações de reformulação de convênios e termos de compromisso; 
e, análise e aprovação de solicitações para utilização dos rendimentos de 
aplicações financeiras derivadas dos recursos do ajuste mantidos em conta 
corrente específica. (BRASIL/TCU, 2015).

Dessa maneira, percebemos que, o monitoramento e avaliação desen-
volvidos no Programa Brasil Profissionalizado cumpre em parte suas 
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finalidades, pois a avaliação deve cumprir tarefas descritivas e conter carac-
terísticas de mecanismos de controle, deve contemplar também avaliações 
analíticas dos contextos. (PAESE; AGUIAR, 2012, p. 73). Do ponto de vista 
do monitoramento e avaliação do Programa Brasil Profissionalizado execu-
tado nas duas escolas de Mossoró/RN, percebemos que, não acontece uma 
análise crítica e sistematizada dos dados e informações coletadas pelos 
técnicos que visitam às escolas contempladas com a implementação da 
proposta. Portanto, uma vez que as medidas foram concebidas e os dados 
coletados, é hora da tarefa crucial de análise das informações. Ela consiste 
em abordar diretamente a questão do que constitui um “bom” desempenho, 
ou seja: quão perto o programa está de atingir seus objetivos originais. (WU 
et al, 2014, p. 130).

5 Algumas considerações

Na categoria Condições materiais e pedagógicas, os relados dos ges-
tores evidenciam que dois elementos importantes são mencionados como 
importantes para implementação do Programa Brasil Profissionalizado: 
material didático-pedagógico e formação de professores e gestores. Na 
implementação, a ausência de materiais didático-pedagógicos específi-
cos para orientação das práticas pedagógicas a serem desenvolvidas na 
articulação do Ensino Médio com a Educação Profissional afetaram os 
resultados objetivados para as ações fins. Além disso, soma-se a falta de 
livros que contemplem as especificidades do Curso Técnico de Nível Médio 
Integrado em Sistema a Gás e Curso Técnico de Nível Médio em Segurança 
do Trabalho. Dessa maneira, é possível encontrar contradições no processo 
de implementação, pois uma proposta que visa articular Ensino Médio com 
a Educação Profissional, por meio das formas concomitante, subsequente 
e integrada não apresenta diretrizes ou materiais pedagógicos. As condi-
ções materiais não foram suficientemente ofertadas e nem tão pouco, as 
condições pedagógicas garantidas. Certamente, o processo de formação 
dos profissionais que atuam implementando a proposta, especificamente, 
gestores e professores, devem ser situado no mesmo patamar de relevân-
cia da organização curricular e das diretrizes filosóficas e sociológicas que 
orientam essa etapa/modalidade de ensino.
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Resumo: O ensino médio brasileiro vivencia um momento de reflexão acerca 
das mudanças decorrentes da reforma sancionada pela Lei nº 13.415, 16 
de fevereiro de 2017. A reforma aponta para a urgente necessidade de ade-
quar o ensino as necessidades econômicas do século XXI, dissimulando 
objetivos humanitários com o propósito de estreitar a relação educação e 
capital, na perspectiva da eficiência. A referida Lei aborda muitos aspec-
tos de mudanças na reorganização do Ensino Médio, priorizando, a nosso 
ver, o caráter profissionalizante. Observamos um retrocesso na educação à 
medida que repõe o dilema de uma educação dualista. Consideramos ainda 
que, no contexto da precarização do trabalho, formar para o mercado de 
trabalho implica não questionar a precarização da força de trabalho, basea-
das na consolidação do sistema do capital. O capital em crise articula-se 
com diversos meios de criar novas formas de expansão e o projeto para a 
educação não escapa dessa rede de relações. Nosso trabalho atenta para 
uma reflexão acerca da reforma do ensino médio e seus desdobramentos 
para o ensino profissional, no que se refere a suas finalidades e objetivos no 
processo formativo em relação às demandas do capital.
Palavras-chave: Reforma do ensino médio, Ensino Profissional, Precarização 
do ensino médio.

1 Mestranda – Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino MAIE/UECE. 
 E-mail: luizabatista100.2016@gmail.com
2 Mestranda – Mestrado Acadêmico Intercampi em Educação e Ensino MAIE/UECE.
 E-mail: helena24.fd@gmail.com
3 Professora da Universidade Estadual do Ceará – UECE/ FAFIDAM, e do Mestrado Acadêmico Inter-

campi em Educação e Ensino MAIE/UECE.
 E-mail: lhelena.brito@uece.br
4 Professora da Universidade Estadual do Ceará – UECE/FAEC, e do Mestrado Acadêmico Intercam-

pi em Educação e Ensino MAIE/UECE.
 E-mail: lia.barbosa@uece.br



1996
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

A educação escolar brasileira vem sofrendo profundas modificações 
em sua organização não somente no que se refere aos modelos de 
gestão e financiamento, como também aos modelos de organização 

curricular, com seus conteúdos e finalidades. Atualmente, há uma enxur-
rada de leis e propostas educacionais que defendem mudanças radicais 
na estrutura e nas habilidades pedagógicas, numa dinâmica de estreitar 
ou tornar eficiente a formação do ensino médio com os perfis profissionais 
demandados pela reestruturação do trabalho no contexto da crise do capital 
iniciada na década de 1990. Entre elas, vamos concentrar nossa atenção 
na (contra) reforma do ensino médio, Lei nº 13.415/2017, que já apontava 
voltava-se para as orientações formuladas pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em curso de finalização para aprovação de um projeto de 
unificação das bases orientadoras para estruturação dos conteúdos e dos 
currículos da Educação Básica no Brasil.

A Lei nº 13.415/2017 representa a tendência profissionalizante no ensino 
médio, e, de certa forma, oculta a tentativa de homogeneizar a classe tra-
balhadora através da diretividade da função educativa para o mercado 
profissional. É uma estratégia de priorizar o perfil científico-pedagógico e téc-
nico na formação do educando, pois impõe a supressão da obrigatoriedade 
de conhecimentos em áreas de humanidades cujos conteúdos predomi-
nam o exercício da reflexão sobre o homem e a humanidade (a exemplo 
da Filosofia e da Sociologia). Ao priorizar a inserção de áreas de saberes 
específicos e técnicos, o ensino profissional enseja o incentivo à ampliação 
das escolas profissionais existentes e à criação de novas. Observamos a 
crescente oferta desse tipo de escola em Iguatu, no Ceará, bem como um 
aumento da procura por parte de parcela da sociedade que vê nessa moda-
lidade de formação uma oportunidade de melhoria das condições de vida 
para seus filhos, por meio da educação profissionalizante e sua promessa 
de preparação para integrar o educando no mercado de trabalho.

De acordo com Caires e Oliveira (2016), a educação brasileira vem ali-
mentando a diferença entre as classes sociais no que se refere ao acesso ao 
conhecimento: um ensino voltado para a formação da classe trabalhadora, 
por meio do ensino profissional, outro ensino para a formação da elite inte-
lectual. Consagra-se um sistema de ensino dualista que tem por finalidade 
reafirmar a existência da divisão social do trabalho em sua elevada diferen-
ciação de profissões e desiguais níveis de valorização profissional, tendendo 
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a um processo cada vez mais irreversível de desvalorização de certas fun-
ções no elenco do mercado de trabalho.

Tais medidas são partes de uma política de governo empenhada em 
fragmentar os pilares da educação brasileira entre a educação técnica e a 
educação humanista. Para tanto, se faz necessário repensarmos o perfil 
que o estado brasileiro tem assumido na defesa dos direitos empresariais 
e de dimensão hegemônica na aglutinação do capital-trabalho-ensino. 
Percebemos a (contra) reforma do ensino médio como fruto de políticas 
públicas mundiais, que envolvem a economia e a educação, justificadas 
pelos ideais neoliberais. A partir de tais questões, objetivamos neste artigo 
discutir as mudanças no Ensino Médio na Lei nº 13.415/2017, com foco na 
efetivação da política de ensino profissionalizante.

Metodologia

A pesquisa parte do referencial teórico crítico, centrando-se em catego-
rias do materialismo histórico e dialético como base para refletirmos o papel 
social da educação e da formação para o trabalho, tendo como foco a fun-
ção do ensino médio, considerando o viés profissionalizante na realidade da 
escola pública brasileira. Nossa hipótese apresenta-se a partir de questiona-
mentos acerca das finalidades da (contra) reforma do Ensino Médio (Lei nº 
13.415/2017). A indagação acerca do tipo de formação a ser instituída nas 
escolas profissionais com a implementação da referida (contra) reforma nos 
apresenta uma tendência de predominância do mercado na mediação entre 
educação e sociedade, fragilizando e/ou negando a educação humanista 
e as possibilidades de uma educação com praticas emancipatórias. Para 
inteirarmo-nos das reformas de ensino e suas finalidades, buscamos docu-
mentos oficiais e análises desses documentos realizadas na perspectiva 
crítica. Uma revisão bibliográfica nos permite iniciar nossa pesquisa sobre a 
Educação Profissional no município de Iguatu, Ceará, a partir das categorias 
de Educação e sociedade, trabalho e ensino, para compreendermos as rela-
ções constitutivas dos processos formativos na escola profissional e suas 
interações com a educação de caráter emancipatório.

Políticas educacionais no ensino médio: Lei nº 13.415/2017

A educação pública institucionalizada no Brasil vivencia um momento 
peculiar de retrocesso com a aprovação e efetivação de políticas 
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constitucionais que aceleram o processo de desigualdade e marginalidade 
social, ao negar direitos humanos defendidos na Constituição de 1988, 
como educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Brandão (2007, p. 
90), afirma que “a educação da sociedade capitalista avançada reproduz na 
moita e consagra a desigualdade social, sem esquecer de fazer a arde em 
festa de formatura quando algum filho de operário consegue sair formado 
da Faculdade de Engenharia”, como uma advertência profética.

Sabemos que a demanda por educação sofre decisões governamentais 
que, neste século XXI, caminha para uma profunda crise, ressaltando a ideia 
de meritocracia quando se refere ao indivíduo que estuda e conclui todos os 
níveis de ensino disponíveis, como que a considerar uma conquista indivi-
dual o acesso ao conhecimento escolar e a posição social daí decorrente.

Ao verificarmos a LDB nº 9.394/96 encontramos afirmação de que o pro-
cesso educativo é atributo e dever das instâncias sociais: a família, o Estado 
e a sociedade, cada qual ao seu modo objetivam inseminar saberes forma-
tivos para o desenvolvimento do indivíduo.

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 (LDB 
9.394/96, artigo 205. Grifo nosso).

É interessante observarmos que o termo qualificação para o trabalho 
expressa uma intencionalidade na ação educativa, pré-fixa a sua finalidade 
no campo societário que é a inserção no espaço produtivo, perpassando 
a ideia de que aqueles que estão à margem ou não foram bem educados 
ou não tem valor social. Desse modo, educação é uma forma de estruturar, 
efetivar e expandir as propostas do campo econômico para defesa e manu-
tenção do sistema capitalista.

Como bem salientam Jimenez e Silva (2007) ao destacarem que a 
promulgação da mais recente LDB não aborda o aprofundamento dos 
conhecimentos científicos, muito menos o seu caráter público e de quali-
dade para todas as classes, pelo contrário, abre oportunidade de estreitar a 
relação educação e economia, tornando a primeira privatizada em diversas 
formas de mercantilização da educação.
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[...] ao invés de empurrar a educação rumo ao aprofundamento 
de seu caráter público, afrouxou os últimos elos de salvaguarda 
relativa da educação contra o arbítrio do mercado, abrindo, assim, 
generosas possibilidades para a educação de concretizar-se 
como um dos mais rentáveis setores da economia (JIMENEZ e 
SILVA, 2007, 15).

Compreendemos que essas medidas legislativas justificam a hierar-
quização do sistema capitalista, acelerando ainda mais a dualidade de tal 
ensino como processo de acelerar a divisão social de classes, tornando visí-
vel a hierarquia da formação científica pela polarização social em diversos 
setores de serviços de nível técnico.

A Lei do Ensino Médio (Lei nº 13.415/2017) é uma tentativa de conceber 
a integração do ensino médio científico com o ensino médio profissional. 
Desde o início do século XX o Brasil vem caminhando no sentido de viabili-
zar essa relação de continuidade entre ensino médio propedêutico e ensino 
técnico profissional de nível médio. Esse movimento é constituído de avan-
ços e retrocessos, como o que vemos na reforma do ensino ocorrida em 
1971, a Lei nº 5.692, que por meio da incorporação de ideias decorrentes da 
Pedagogia Tecnicista, impõe descontinuidades entre ensino médio e ensino 
profissional.

O sistema pedagógico capaz de preparar os indivíduos na escola passa a 
semelhar-se ao modelo de articulação do sistema das fábricas.

No século XXI, essa ofensiva contra a educação concretiza-se por meio 
de políticas que defendem ensino integrado ou ensino com caracterização 
técnica, proclamado através do Parecer CNE/CEB nº 39/2004 que advoga 
a educação profissional técnica de nível médio, programas de estímulo 
ao aperfeiçoamento de nível técnico no mercado de trabalho como a Lei 
11.180/05 e o Projeto Escola de Fábrica, o PRONATEC,5 que articula medi-
das para alguns alunos frequentarem empresas comerciais na forma de 
estágios remunerados, o Parecer CNE/CEB nº 4/2011 aferindo as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Médio, entre outros, todos em consonân-
cia com a CLT e a LDB nº 9.394/96, mas com a mesma intencionalidade: a 

5 O Pronatec é um Programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego criado pelo MEC (Ministério da 
Educação e Cultura) para estimular a educação profissional com concessão de bolsas em cursos 
técnicos.
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de que o educando termine o ensino médio com noção da dinâmica organi-
zacional no mercado de trabalho.

A definição da Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2018), como 
elemento chave para a implantação das mudanças educativas no ensino 
médio, representa uma aliança para consolidar um currículo escolar básico 
para preparação do educando em acordo com as demandas do mercado, 
em um contexto de crise do sistema e da sociabilidade capitalista. O Art.36 
da BNCC defende que “o currículo do ensino médio será composto pela 
Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão 
ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, con-
forme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de 
ensino” (BRASIL, BNCC/2017).

De acordo Caires e Oliveira (2016, p.18) a educação pública, mais especifi-
camente, o ensino médio através da legalização do ensino profissionalizante 
foi “brutalmente atacadas em nome da “nova língua” que passa a ser difun-
dida para redefinir a relação trabalho e educação na contemporaneidade: 
empregabilidade, empreendedorismo, competências, entre outras”.

Segundo os autores (2016, p.64) “os cursos técnicos eram destinados a 
ofertar uma preparação profissional específica, circunscrita pelas atividades 
inerentes às áreas produtivas da indústria, do comércio ou da agricultura”, 
viabilizando o desenvolvimento de atividades fomentam baixo custo de for-
mação e elevada lucratividade.

É nítida a ideia de assegurar o ensino técnico profissionalizante e tecno-
lógico, a lei do ensino médio destaca a importância dos alunos realizarem 
experiências em setores produtivos como forma de assimilação prática, 
assegurado pelos estágios concebidos no terceiro ano de formação numa 
empresa comercial, bem como, sofre mudanças os conteúdos, as metodo-
logias e as maneiras de avaliar a aprendizagem dos sujeitos, defendendo um 
processo sistematizado em módulos e modelos operacionais, que insemi-
nam as devidas competências, abre espaço para o uso de vídeo aulas e até 
mesmo, à distância, já que o diferencial não é a qualidade de saberes, mas a 
conclusão do que seria o ensino médio na faixa etária correta e sem muitas 
evasões. Mészáros (2007) acrescenta que,

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 
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um quadro de valores que legitima os interesses dominantes 
(MÉSZÁROS, 2007, p. 202).

Assim, ao passo que legitima construir uma relação de equidade e igual-
dade entre os diversos povos, culturas e vínculos educativos, fomentam 
para a exclusão e retirada dos direitos cidadãos das classes mais carentes 
como educação de qualidade.

Desqualifica o nível intelectual e funcional dos professores do Ensino 
Médio e o ensino profissionalizante e tecnológico, ao relatar que não precisa 
ser formado para exercer a função de administrar as disciplinas, fato que 
levará a várias interpretações, até mesmo ao rebaixamento do perfil cientí-
fico da categoria, consequentemente, dos salários. A educação profissional 
funciona como estratégia de promover a redemocratização do ensino brasi-
leiro, concebido a partir do ideário de ensino da classe dominante.

Em relação à educação profissional, nesse contexto, não se tra-
tava apenas de organizar ou expandir a estrutura existente para 
ministrar o ensino profissional, mas, também, de eliminar as dua-
lidades e restrições incompatíveis com a realidade da sociedade 
que se vislumbrava com a redemocratização do país (CAIRES E 
OLIVEIRA, 2016, p.67).

Caires e Oliveira (2016, p. 86, grifos do autor) acreditam que “essa con-
tradição é o próprio reflexo da organização socioeducacional brasileira, que, 
ao longo da história, endereçou a educação intelectual (o pensar/a teoria) 
à elite e destinou a capacitação profissional (o fazer/a prática) as classes 
menos favorecidas”.

A educação volta a ser comparada com uma essência mágica de promo-
ver a equidade social tão desejada diminuindo as facetas de desigualdades 
culturais e científicas sob o pretexto de buscar a eficácia e a eficiência 
através do ensino de competências com viés empresarial. Assim, comple-
mentam Ferreti e Silva (2017),

O maior ou o menor atrelamento da reforma curricular a ques-
tões de ordem pragmática, tais como a adequação a demandas 
econômicas e de mercado, a melhoria do desempenho dos estu-
dantes nas avaliações em larga escala, ou, ainda, a contenção 
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do acesso à educação superior por meio da profissionalização, 
entre outras, caracteriza disputas por hegemonia em torno de 
um projeto formativo e de sociedade, disputas que atravessam 
o Estado e suas instâncias decisórias no âmbito do legislativo e 
do executivo, bem como de seus interlocutores (FERRETI E SILVA, 
2017, p. 396).

Dessa maneira, é possível compreendermos de forma sucinta que essa 
lei estabelece interesses do sistema econômico em detrimento da des-
qualificação da educação, contendo os nossos jovens para o mercado de 
trabalho e suas ramificações de mercado e capital.

Interesses políticos - pedagógicos com a mudança no ensino 
médio

A estruturação do “novo” Ensino Médio reproduz e consolida a lógica 
dualista da educação no Brasil quando há uma somatória ideológica de pôr 
em vigência por meios legais a ótica de produção e reprodução do sistema 
capitalista, onde a escola se torna o eixo central de expandir ideias em sua 
legitimidade.

Na promulgação do ensino voltado para a relevância do ensino em tempo 
integral e de cunho profissionalizante, com discurso de fomentar uma edu-
cação que estimule a vivência de princípios sociais como a ética, a justiça 
e à cidadania na ótica capitalista, há a imposição forjada de interesses que 
regulam a vigência do capital.

Piana (2009, p. 70) acredita que “essas transformações na produção e 
nas relações sociais buscam camuflar e neutralizar as desigualdades e as 
lutas de classes geradas pelo capitalismo” também visível no campo educa-
tivo através da aprovação de “reformas educacionais” como a Lei nº 13.415 
e a BNCC, tendo como principal objetivo regulamentar alternativas para a 
educação de modo que o sistema educacional, integrado ao sistema econô-
mico e suas demandas, possam servir ao capital como remediador da crise 
estrutural da qual padece.

Caires e Oliveira (2016) discorrem a compreensão de ensino médio pro-
fissionalizante como medida oriunda de políticas neoliberais que fomenta 
os mercados internacionais e traz essas medidas como via de fuga.
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A fragilidade da relação estabelecida com o Ensino Médio e a 
Educação Profissional e a não preocupação com uma sólida 
formação politécnica evidenciam a aproximação com as propos-
tas neoliberais, priorizadas no mundo globalizado e flexível, que 
tem demandado, na atualidade, uma capacitação voltada para 
a formação de trabalhadores adaptáveis a transitoriedade e a 
competitividade dos mercados capitalistas (CAIRES E OLIVEIRA, 
2016, p. 109).

A forma por meio da qual se articula a finalidade e funcionalidade da 
educação profissional evidencia sua tendência a formar mão de obra barata 
sob caracterização técnica.

Assim, a educação interpretada como meio de ascensão social com ten-
dência a impulsionar o desenvolvimento econômico não se coloca como 
mediação da formação omnilateral, e sim, fragmenta o ser em processos 
de alienação e distanciamento do seu fazer histórico. O sistema capitalista 
cria formas de se manter dominando todos os aparatos de organização 
social, principalmente “a orientação educacional dos indivíduos - incluindo 
suas aspirações materiais e valores sociais - segue o mesmo caminho, 
diretamente dominada pelos problemas da imediaticidade capitalista” 
(MÉSZÁROS, 2007, p.310).

A escola assim concebida condena os indivíduos à sua classe social, 
pois serve para justificar a hierarquia social que ocupa, legitimando as desi-
gualdades existentes. Assim, esse espaço educativo se torna uma forma de 
segregar, contribuindo para o processo de desequilíbrio social.

Dialogando com Rebuá e Silva (2016) compreendemos que o ensino é 
financiado por grandes empresas, em justificativa as reformas criam a ideia 
de efetivação qualitativa, mudança extraordinária no preparo de novos tipos 
de cidadãos e consenso hegemônico de novo tipo de sociedade, bem como, 
a crença de que todos têm os mesmos direitos e oportunidades diante do 
mesmo sistema, somente precisando preparar-se e enfrentar a livre con-
corrência. Consideramos tais justificativas como tendo cunho ideológico, no 
sentido de que camufla a realidade na dinâmica de poder entre as diversas 
dimensões em que se apresentam a luta de classes.

Ponce (1986) enfatiza que a própria história é utilizada a favor da classe 
dominante empenhada em negar a luta de classes, a submissão de um povo 
a outro, a dualidade do ensino, enfim, ao defender interesses específicos 
desta mesma classe.
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Mészáros (2007) afirma que essas reformas no seio das instituições 
do capital não almejam destruir os organismos de reprodução capitalista, 
apenas dar retoques e correções nas suas engrenagens para o melhor fun-
cionamento e processo de alienação, destacando-se o campo educativo que 
por si só representa ponto importante na disseminação de ideias favoráveis 
ao sistema. A Lei nº 13.415/2017 funciona como uma reacionária alterna-
tiva hegemônica em expandir ideias de aperfeiçoamento, enquanto estreita 
a ligação da escola com o trabalho e o mercado. Ponce (1986) ressalta:

Acreditar que se possa reformar a sociedade, mediante pequenos 
retoques na educação, não só é uma esperança absurda, como 
constitui um perigo social: uma utopia, que, no fim de contas, 
resulta reacionária, porque acalma ou enfraquece as inquieta-
ções e os protestos, com a ilusão de que o novo homem nascerá 
no dia em que o Estado autolimite os seus poderes, no dia que 
o Estado renuncia voluntariamente a qualquer interferência no 
campo educativo (PONCE, 1986, p.177).

Na espiral mudança na educação brasileira, estão enraizadas concepções 
de ordem política e econômica, que, como sustentam Ferreti e Silva (2017, p. 
398), são medidas de “inspiradas na proposta de formação integrada alicer-
çada na escola unitária de inspiração abordagens a seu bel prazer. Adotam 
aspirações derivadas da pedagogia tecnicista que interliga esse ensino a 
“perspectiva do desenvolvimento de competências e do individualismo, lan-
çando mão de expressões, tais como “protagonismo”, “aprender a aprender”, 
“competências cidadãs”, “projeto de vida” e “vocação””, expressões de uso 
pragmático.

Atualmente, há uma grande demanda e propaganda de capacitações 
em seus diferentes níveis e habilidades, que se compromete a adestrar os 
alunos tidos como produtos para a exigente clientela em suas variações 
de mercado, tornando o campo educativo fornecedora de matéria-prima, 
em algumas instâncias, ainda bruta. Não é diferente com o Ensino Médio 
brasileiro, seja público ou privado, é fomentado pelo empresariado que dis-
simula interesses e inseminam em programas educativos para um público 
especifico.

Agora é o indivíduo que terá de exercer sua capacidade de esco-
lha visando a adquirir os meios que lhe permitam ser competitivo 
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no mercado de trabalho. E o ele pode esperar das oportunidades 
escolares já não é o acesso ao emprego, mas apenas a conquista 
do status de empregabilidade. A educação passa a ser entendida 
como um investimento em capital humano individual que habilita 
pessoas para a competição pelos empregos disponíveis (Saviani, 
2008, p. 430).

A principal virtude educativa historicamente aceita, a escola está per-
dendo seu foco dialético de ensino e aprendizagem para se tornar como 
máquina de promoção de indivíduo a produção do capital humano. Saviani 
(2008) destaca que essa educação viabiliza para a empregabilidade.

Cada Estado, tendo autonomia de gerir sua própria estrutura curricular 
escolar, atendendo as reivindicações da BNCC e da Lei nº 13.415/2017, gera-
ria uma fragmentação científica, dificultando as entidades administrativas 
federais acompanharem as prerrogativas de cada espaço institucional. Nem 
todas as escolas possuem estruturas educacionais capazes de fomentar os 
diversos cursos técnicos de aprofundamento para ofertar aos alunos aquilo 
de que expressam desejar. Precisamos compreender que as escolas estão 
inseridas num determinado espaço e contexto histórico.

Supomos que o nível na qualidade do ensino tende a cair gradativamente 
dada a abertura para profissionais (liberais) com “notório saber” assumam a 
atividade de docentes sem o devido preparo em conhecimentos específicos 
para garantir a formação do professor.

Assim, há a precarização da educação básica, especialmente no ensino 
médio com a implantação da Lei nº 13.415/2017, por associar habilidades 
cientificas com saberes práticos, oriundos de esferas comerciais, de profis-
sionais liberais e outros, e o ensino comprometido com as bases técnicas 
que se justificam a aprendizagem de novas habilidades.

Considerações finais

Na perspectiva de articular o ensino médio com habilidades profis-
sionais, observamos a precarização dessa modalidade educativa com a 
instituição da Lei nº 13.415/2017, na qual há um projeto político-econômico 
que evidencia a educação com a função de transformar os nossos jovens 
em engrenagens do sistema capitalista, com o incentivo de desenvolver e 
praticar saberes de nível técnico e profissional.
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Analisamos que a reorganização do perfil curricular com inserção de 
disciplinas que abordam características e conhecimentos específicos serve 
de estímulo para atuação nos espaços comerciais, sendo a principal obje-
tivação do capital na educação, somada ao propósito de não desenvolver 
o pensamento crítico das consciências nesse espaço aglomeradas, con-
tribuindo para o fortalecimento do sistema do capital através da alienação 
social.

Compreendemos que essas mudanças são pedestais forjados para a 
busca de melhores condições de organização do Ensino Profissional, porém 
percebemos sua tendência a restringir-se a atender as demandas do mer-
cado capitalista em sua mais profunda crise. É um engano imaginar que 
todas as escolas brasileiras de nível médio dialogam com a mesma rea-
lidade e necessidade, cada instituição tem suas próprias características, 
muitas delas exauridas pelas precárias condições do contexto social no qual 
estão inseridas. Assim, a defesa da Lei nº 13.415/2017 está ladeada por um 
conjunto de interesses capitalistas que contribuem para o empobrecimento 
científico do ensino médio na articulação do ensino profissionalizante.
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Resumo: O presente trabalho trata de uma pesquisa do tipo estado do 
conhecimento que aborda a questão da Retenção e Evasão na Educação 
Profissional de Nível Técnico na modalidade subsequente e como estas 
questões apresentam-se nas discussões dos Grupos de Trabalho da 
Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Educação – ANPED, 
durante os anos de 2012 a 2017. Adotamos a metodologia qualitativa explo-
ratória, centrada na pesquisa bibliográfica, onde será realizada uma analise 
de conteúdos para evidenciar conhecimentos gerados acerca do fenômeno 
ora proposto para investigação. A leitura dos resumos proporcionou realizar 
uma seleção dos trabalhos que retratavam a temática para que, a partir daí, 
pudesse ser feita a leitura completa da obra. A análise realizada aponta para 
a necessidade de estudos voltados para a modalidade de Ensino Técnico, 
ainda pouco pesquisado por esta instituição.
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Introdução

O fenômeno da evasão escolar tem sido alvo de diversos estudos na 
literatura. De acordo com Lozano (2012), percebe-se que a teoria da 
evasão escolar está dividida em duas perspectivas de análise distin-

tas: a que busca explicar o fato por meio teórico, por meio da psicologia e da 
sociologia e a que busca medir o problema, utilizando-se da forma empírica.

O aumento da evasão é uma preocupação generalizada, em especial na 
educação profissional técnica de nível médio, conforme asseguram Dore e 
Lüscher (2011) que concluíram seus estudos sobre evasão e permanência 
na educação técnica de nível médio em Minas Gerais, nos quais analisam o 
Programa de Educação Profissional de Minas Gerais (PEP-MG).

A existência de evasão elevada em cursos técnicos, organizados a par-
tir de uma política pública que busca expressamente privilegiar a formação 
profissional como recurso de inserção dos jovens no mercado de trabalho, 
remete nossas reflexões, mais uma vez, para o contexto da política educa-
cional brasileira na organização da escola média e da escola técnica.

É indispensável que a atual política educacional para o ensino técnico, 
ao desenvolver suas estratégias de expansão, considere a evasão escolar e 
suas principais causas, de forma a evitar ou minimizar sua ocorrência.

Através da triagem e analise das obras, busca-se aqui, compreender 
quanto e como vem sendo abordada a questão e fazer um panorama ao 
longo dos últimos anos (2012-2017), derivando-se daí possíveis conclusões 
quanto ao que possa ser realizado ao longo da pesquisa proposta.

O objetivo deste trabalho é possibilitar uma aproximação com o refe-
rencial que trata do tema/problema levando-se em conta que “um discurso 
científico sobre a educação não deve ser um discurso de opinião; ele não 
é cientifico se não controla seus conceitos e não se apoia em dados” 
(CHARLOT, 2006, pag. 10). Ao delimitarmos um problema de pesquisa, pre-
cisamos ter em mente que “o problema tem origem num quadro teórico 
que lhe dá, supostamente, coerência, consistência e validade” (CHARLOT, 
2006, pag. 89). Sendo assim, faremos uma analise das publicações da 
ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), 
referência para a área de Pesquisa em Educação no país, nos debruçando 
sobre a produção dessa organização que reflete direta ou indiretamente o 
tema proposto de nossa pesquisa: Retenção e Evasão Escolar na Educação 
Profissional da Rede Federal.
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Na busca por elementos que possam responder as indagações, este tra-
balho, assume característica de um estudo tipo estado do conhecimento, 
estudo este que nos possibilita “problematizar um tema, indicando a con-
tribuição que seu estudo pretende trazer à expansão desse conhecimento, 
quer procurando esclarecer questões controvertidas ou inconsistências 
quer preenchendo lacunas” (ALVES-MAZZOTTI, 2012, pag. 55).

Contextualizando o método

O material foi selecionado de acordo com Luna (2013, pag. 101) “proce-
der a consulta na seguinte ordem: Titulo – Resumo – Leitura do Texto. Se 
o título, de alguma forma, sugerir interesse para o seu trabalho, vale a pena 
ler o resumo. Com essa leitura será possível decidir se compensa ou não a 
leitura do texto.” As leituras dos resumos, conforme Ferreira (2002) foi com o 
objetivo de “avaliar o texto como objeto cultural, satisfazendo uma finalidade 
especifica”, os resumos “oferecem uma História da produção acadêmica” e 
possibilitam uma construção do conhecimento “trazendo dados e estudos 
de uma determinada área de conhecimento”. (FERREIRA, 2002, pag. 268).

Neste sentido, o material foi selecionado a partir das publicações nos 
GT´s da ANPED, inicialmente pesquisando-se em todos os Grupos de 
Trabalho palavras-chaves que pudessem remeter a temática da Educação 
Profissional, Evasão, Retenção, Repetência, Permanência e Ensino Médio. 
Consideramos todas as publicações relativas ao intervalo de 2012 a 2017 
(35ª, 36ª, 37ª e 38ª reunião anual).

Do universo pesquisado, elaboramos o quadro a seguir:

Quadro 1: Publicações dos GT´s da ANPED e sua correlação com a Educação Profissional

GT’s

Reuniões/Ano/Publicações

35ª/2012 36ª/2013 37ª/2015 38ª/2017

G R G R G R G R

GT 02 - História da Educação 11 - 15 1 18 1 12 -

GT 03 - Movimentos Sociais, Sujeitos e Processos Educa-
cionais

15 - 8 - 20 - 26 1

GT 04 - Didática 21 - 9 - 15 - 19 -

GT 05 - Estado e Política Educacional 19 - 17 1 30 3 31 -

GT 06 - Educação Popular 13 - 12 - 18 - 23 -

GT 07 - Educação de Crianças de 0 a 6 anos 18 - 12 - 29 - 25 -

GT 08 - Formação de Professores 22 - 18 - 36 1 42 -
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GT 09 - Trabalho e Educação 14 2 10 1 20 5 24 6

GT 10 - Alfabetização, Leitura e Escola 17 1 13 - 20 1 15 -

GT 11 - Política de Educação Superior 12 2 11 1 23 1 24 -

GT 12 - Currículo 15 - 18 2 27 - 25 -

GT 13 - Educação Fundamental 19 - 17 1 23 - 19 -

GT 14 - Sociologia da Educação 17 1 17 1 21 2 22 -

GT 15 - Educação Especial 19 1 20 - 29 - 20 1
GT 16 - Educação e Comunicação 13 - 21 - 21 1 21 -
GT 17 - Filosofia da Educação 16 - 11 1 16 - 19 -
GT 18 - Educação de Pessoas Jovens e Adultos 16 - 12 1 23 4 22 2

GT 19 - Educação Matemática 12 - 20 - 15 - 14 -

GT 20 - Psicologia da Educação 11 - 7 - 18 - 13 -

GT 21 - Educação e Relação Étnico-Raciais 22 - 18 - 29 1 30 -

GT 22 - Educação Ambiental 17 - 7 - 13 - 22 -

GT 23 - Gênero, Sexualidade e Educação 17 - 17 - 26 - 24 -

GT 24 - Educação e Arte 14 - 18 - 22 - 22 -

TOTAL 370 7 328 10 512 21 514 10

*G= Publicação Geral R= Publicação Relacionada à Educação Profissional 
Fonte: elaborado pela autora.

Podemos perceber que houve uma crescente publicação na área que 
envolve a temática de Educação Profissional, mas, ainda assim, incipiente 
em relação às demais publicações, em um universo de 1.724, encontramos 
apenas 48 publicações relacionadas ao tema mais amplo. Ao restringir a 
pesquisa a temas mais específicos encontramos números bastante redu-
zidos de publicações sobre: Evasão (6), Repetência (4), Permanência (5) e 
Ensino Técnico (4). Ao acrescentarmos os temas ao Ensino Técnico de Nível 
Médio, não encontramos nenhum item associado.

Notamos um aumento significativo nas publicações na 37ª reunião, em 
todos os GT’s. Ao que se refere à Educação Profissional, destacamos um 
aumento significativo nos GT’s 05, 09 e 18, que, apesar de não tratarem do 
problema da evasão na modalidade proposta para estudo, representam um 
dado importante para Educação Profissional e nos mostra que está acor-
rendo uma mobilização de estudos diversificados para esta temática. Na 
38º reunião ocorreu um decréscimo nas publicações, a penas o GT 09 – 
Trabalho e Educação – o número de publicações manteve-se constante.
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Aproximando do nosso problema

A fim de facilitar o entendimento desse fenômeno, os estudiosos criaram 
alguns conceitos, pois para que a questão seja abordada com profundi-
dade, o primeiro aspecto a ser analisado é o conceito. Dore e Lüscher (2011) 
considera que a evasão pode se referir à retenção e repetência do aluno na 
escola, à saída do aluno da instituição, do sistema de ensino, da escola e 
posterior retorno, ou a não conclusão de um determinado nível de ensino. 
Para a autora, a evasão ou abandono escolar é um processo que tem natu-
reza multiforme.

A escolha de abandonar ou permanecer na escola é fortemente condi-
cionada por características individuais, por fatores sociais e familiares, por 
características do sistema escolar e pelo grau de atração que outras modali-
dades de socialização, fora do ambiente escolar, exercem sobre o estudante 
(DORE, SALES E CASTRO, 2014, p. 5).

Basso (2014) afirma que existem três modalidades principais de evasão, 
sendo elas as seguintes:

De acordo com a Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão 
nas Universidades Públicas Brasileiras (1997), o estudante que 
sai do curso de origem sem concluí-lo é considerado evadido do 
curso. Quando o estudante desliga-se da IES é denominado eva-
dido da instituição. Aquele estudante que abandona a formação 
de nível superior e não retorna mais é considerado evadido do 
sistema. Estas distinções da evasão na educação de nível supe-
rior também podem ser estendidas ao contexto da educação de 
nível técnico (BASSO, 2014, p. 29).

Freitas (2009) destaca que na contemporaneidade as pesquisas na área 
têm ganhado atenção no Brasil, pois até a década de 1970, o foco dos pes-
quisadores sobre a evasão, concentrava-se apenas nas razões que levam 
os jovens a abandonar a escola. No início da década de 1980, as pesquisas 
passaram a incorporar outros aspectos significativos ao estudo do pro-
blema, focalizando os motivos que levaram os estudantes a persistirem na 
escola. “O objetivo de tais pesquisas é o de prevenir o abandono e identificar 
formas para encorajar a permanência do aluno na escola” (SILVA, 2013, p. 
21).
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Em relação à evasão, essa tem se tornado um problema cada dia maior, 
não apenas na educação profissional técnica de nível médio, mas também 
em outras modalidades de ensino, tais como o ensino à distância e as licen-
ciaturas, sejam elas presenciais ou não. O Tribunal de Contas da União (TCU) 
(Brasil, TCU, 2012) assegura o registrado a seguir,

A evasão representa problema que alcança diferentes modalida-
des de ensino em maior ou menor medida. No Brasil, a educação 
profissional não foge a essa regra, sendo um importante vaza-
mento que impede que boa parte dos alunos concluam seus 
respectivos cursos. A meta de 90% para a taxa de conclusão 
prevista no Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação 2011-
2020, ou mesmo da taxa de 80% para todas as modalidades de 
cursos ofertados pelos institutos prevista no Termo de Acordo de 
Metas, aparentemente, ainda é um ideal de longo-prazo. Quando 
se analisam as taxas de conclusão em nível nacional se situam 
em 46,8% para o Médio integrado, 37,5% para o Proeja, 25,4% 
para a Licenciatura, 27,5% para o Bacharelado e 42,8% para os 
cursos de tecnólogo (BRASIL, TCU, 2012, p. 10).

Quanto aos fatores de evasão na educação técnica de nível médio no 
Brasil, Lüscher e Dore (2011) ressaltam o exposto a seguir:

Do vasto e intricado conjunto de circunstâncias individuais, insti-
tucionais e sociais presentes na análise da evasão, destaca-se a 
explicação de que a evasão é um processo complexo, dinâmico 
e cumulativo de desengajamento do estudante da vida da escola 
(NEWMANN; WEHLAGE; LAMBORN, 1992; FINN, 1989). A culmi-
nância desse processo é a saída do estudante da escola. No caso 
da educação técnica de nível médio no Brasil, a evasão pode ser 
considerada sob várias perspectivas, o que torna mais difícil sua 
compreensão, seja quantitativa ou qualitativamente. Entre os 
percursos de formação profissional disponíveis no nível médio, o 
estudante pode, por exemplo, escolher um curso em uma deter-
minada área, interrompê-lo e mudar de curso, mas permanecer 
na mesma área ou no mesmo eixo tecnológico. Pode também 
mudar de curso e de área/eixo ou, ainda, permanecer no mesmo 
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curso e mudar apenas a modalidade do curso (integrado, subse-
quente ou concomitante) e/ou a rede de ensino na qual estuda. 
Outra opção é a de interromper o curso técnico para ingressar 
no ensino superior e, até mesmo, abandonar definitivamente 
qualquer proposta de formação profissional no nível médio 
(LÜSCHER; DORE, 2011, p. 152-153).

A análise desses fatores aponta que as causas mais frequentes estão 
relacionadas ao trabalho, tais como a incompatibilidade de horários, a difi-
culdade de conciliação e a necessidade de se trabalhar para sustentar a 
família.

A Constituição Federal de 1988 define, em seu artigo 6º, a educação 
como um direito social, sendo direito de todos e dever do Estado e da famí-
lia (art. 205), devendo ser “promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988). 
Mas, de acordo com o Documento Orientador para a Superação da Evasão e 
Retenção na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(BRASIL, 2014),

Não basta admitir a educação como um direito fundamental. É 
necessário concretizar e prover as ações que permitam a garan-
tia desse direito. Nesse sentido, tanto a CF, em seu art. 206, 
quanto a LDB, em seu art. 3º, indicam os seguintes princípios, 
com relação direta com o sucesso escolar, para que o processo 
educacional ocorra de forma efetiva: a igualdade de condição 
para o acesso e permanência na escola, a garantia do padrão de 
qualidade, a valorização do profissional da educação escolar e 
a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. (BRASIL, 2014, p. 15).

É importante salientar que a permanência escolar tem sido um desafio 
para a educação brasileira, não apenas na educação profissional, mas tam-
bém em outras modalidades de educação. Apesar de haver muitos debates 
sobre evasão e permanência escolar, o tema ainda não encontra grande 
espaço na literatura especializada. Dore e Lüscher (2011) reforça essa ques-
tão em seu projeto Educação Profissional no Brasil e Evasão Escolar e afirma 
que os estudos sobre a evasão no ensino técnico ainda são escassos.
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Dore, Sales e Castro (2014, p. 381) complementam o exposto,

Particularmente, sobre a evasão no ensino técnico regular de nível 
médio, nota-se que não há uma quantidade relevante de estudos. 
Essa carência de pesquisas também foi identificada por Dore & 
Lüscher (2011), em levantamento realizado na base de dados da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, 
que demonstrou o número escasso de estudos e informações 
sistematizadas sobre a temática da evasão na educação técnica 
de nível médio. Trata-se, portanto, de um campo de pesquisa a 
ser solidificado no país.

Diante disso, um dos objetivos desta pesquisa é contribuir com as dis-
cussões sobre retenção e evasão na modalidade técnica subsequente, ainda 
carente de pesquisas e investigações mais aprofundadas.

Dialogando com as publicações: o que nos dizem os artigos 
encontrados

Após leitura de resumos dos 48 artigos encontrados, selecionamos 04 
artigos para leitura na integra e posteriormente traçar um breve diálogo 
com os mesmos. Gil (2015), nos trás o problema da reprovação e repetên-
cia escolar e o seu reconhecimento como problema Político Educacional. A 
autora nos apresenta uma discussão dos exames de seleção, da avaliação, 
a escola seriada e a sua não vinculação a produção do conhecimento por 
parte do aluno. O desempenho escolar medido de maneira a considerar que 
todos apendem da mesma forma.

Para Gil (2015) a gestão da Educação Pública Brasileira, até as primeiras 
décadas do século XX, não consideravam a repetência e reprovação como 
um problema e, a partir de então, o tema começa a aparecer em documen-
tos oficiais como uma questão a inspirar atenção. Com a melhor qualidade 
e quantidade de dados estatísticos, proporcionou uma maior visibilidade ao 
fenômeno da reprovação, repetência e evasão, numericamente expressivo. 
Salienta Gil (2015) que: “nas décadas seguintes – 1950, 1960, 1970 e 1980 
– a questão seguiu sendo discutida com caraterísticas que interessa melhor 
compreender, o que motiva a continuidade das pesquisas acerca do tema” 
(GIL, 2015, p.8).
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PELISSARI (2012) em sua pesquisa empírica relata dados de procura e 
abandono nos cursos Técnicos da Educação Profissional e Tecnológica de 
Nível Médio (EPTNM) no Paraná e, em uma concepção sócio histórica tra-
balha as questões ligadas ao jovem, a escola, trabalho e tecnologia. O autor 
aborda a questão dos sentidos e significados construídos pelos jovens a res-
peito dos cursos técnicos na área de tecnologia e a influencia das maneiras 
como o jovem identifica a tecnologia. “Nesse sentido, as discussões sobre o 
mercado de trabalho na área de tecnologia evidenciam uma intima relação 
entre o sentido construído pelo ideário juvenil” (PELISSARI, 2012, pag. 10), as 
discussões foram organizadas em grupo focais para coleta de dados.

Conclui Pelissari (2012), que o “discurso evidencia-se não só na ênfase 
da necessidade de novas competências profissionais como também no 
destaque de uma tecnologia sedutora, positiva solucionadora de problemas 
e libertadora” (PELISSARI, 2012, pag. 11), e prossegue destacando “que a 
escola técnica não se encastele em uma pretensa neutralidade, nem fique 
a reboque do discurso ideológico empresarial” (PELISSARI, 2012, pag. 12), 
para ao autor a escola deve estar aberta ao debate do mundo do trabalho e 
sua sustentação na área do conhecimento.

Apesar de não estarmos buscando publicações das reuniões da ANPED, 
encontramos um artigo que merece destaque. No artigo da X ANPED Sul, 
Beatrici & Gallina (2014), tratam o tema da Educação de Jovens e Adultos 
na Educação Profissional (PROEJA) e sua relação com o fracasso escolar, 
onde promovem uma discussão sobre Capital Cultural de Pierre Bourdieu e 
a teoria de relação com o saber de Bernard Charlot. No Conceito de Capital 
Cultural Beatrici & Gallina (2014) nos mostra a relação sobre o contexto da 
“atividade pensada e desenvolvida nas lutas sociais, nas funções sociais 
da escola e pelo processo de reprodução social através dela” (BEATRICI & 
GALLINA, 2014, p. 6), bem como, sua fragilidade em não permitir pensar na 
atividade do professor e do aluno em sala de aula.

Do ponto de vista da relação com o saber, Beatrici & Gallina (2014), fun-
damentam sua teoria “convidando a comunidade educativa a compreender 
a realidade dos estudantes e buscar caminhos que produzam uma leitura 
positiva da realidade social, procurando explicar a realidade pelo que os 
estudantes são e não pelo que eles não são” (BEATRICI & GALLINA, 2014, p. 
8). E prossegue nos convidando a entender o que está acontecendo com o 
aluno em situação de fracasso escolar, “qual é a sua lógica e quais as rela-
ções com o mundo, com os outros e consigo mesmo” (BEATRICI & GALLINA, 
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2014, p. 8). Convida-nos a entender a história escolar como social e singular 
(individual), alertando para uma atenção ao educando quanto a sua relação 
com o saber escolar e cultural.

Na reunião de 2017 (38ª), não encontramos publicações que retratem 
questões ligadas retenção e evasão. Dentre os artigos que tratam da edu-
cação profissional, encontramos apenas um que discute o lado oposto da 
evasão, a permanência escolar. O trabalho encontrado busca compreender 
os fatores que dificultam ou favorecem a permanência de alunos do PROEJA 
(Programa de Educação de Jovens e Adultos), de um Instituto Federal e 
encontrou como resultados as dificuldades no ambiente escolar, não ape-
nas cognitiva, mas, também, de valorização das vivencias, das experiências 
e histórias de vida dos jovens e adultos (ABREU JUNIOR, 2017).

Considerações finais

Há uma diversidade de grupos e temáticas sendo abordadas na ANPED, 
o que é muito favorável, pois mostra amplitude e flexibilidade na visão da 
instituição. Percebemos o quanto as produções tem aumentado em todos 
os Grupos de Trabalho e em especial aqueles ligados à temática que opta-
mos por discutir.

Nas publicações e abordagens apresentadas nos trabalhos analisados 
observamos um singelo movimento de expansão de olhares sobre a Evasão 
em todas as modalidades de ensino, podemos perceber que, apesar desta 
expansão, ainda são poucos os trabalhos produzidos sobre o tema/pro-
blema relacionados ao Ensino Técnico de Nível Médio.

Observa-se nos artigos avaliados, uma perspectiva dos autores em levan-
tar aspectos que contribuem para evasão dos estudantes, porém, em sua 
grande maioria, evidenciam as limitações dos estudantes. Notamos também 
uma ausência de trabalhos que discutam a questão da retenção e repetência, 
bem como, estudos consistentes que possam analisar o problema através 
do viés da permanência do educando nos cursos profissionalizantes.

A pesquisa é um processo permanente de construção, e este trabalho 
possibilitou algumas reflexões que podem contribuir para a consolidação 
de fio condutor de nossa pesquisa: analisar a evasão na Educação Técnica 
e Nível Médio. Esta constatação nos estimula a buscar em outras bases de 
dados, leituras que possam contribuir para apropriação deste fio condutor.
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Este trabalho nos mostrou que este campo da educação, possui pouco 
material produzido, abrindo assim, um leque de oportunidades para novas 
pesquisas. A busca por referencias deve continuar sendo feita para que 
possamos definir adequadamente uma linha teórica a ser utilizada, o desen-
volvimento de metodologias adequadas e, principalmente, suporte teórico 
para a apropriação dos fundamentos necessários à defesa do tema proposto.

Sabemos que a construção de um estado da arte ou do conhecimento, 
é bastante complexa para iniciantes, mas, sem dúvida, este exercício é de 
grande valia para apreensão de proposições adequadas a este vasto ramo 
do conhecimento chamado Educação.
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PROJETO IFELIZ: A ESCOLA COMO UM ESPAÇO 
DE FORMAÇÃO HUMANA E PARA O MUNDO DO 

TRABALHO

Anna Cláudia de Oliveira Figueredo1 | Juliana Moraes Franzo2  

Renistenes Eunice da Costa3 | Luciene Correia Santos de Oliveira4

Resumo: Pensar no processo educativo é refletir nas diferentes formas de 
propiciar aos alunos conhecimento, criticidade e autonomia, sendo estas 
características ligadas indissociavelmente à prática pedagógica. Diante 
disso, este artigo tem como objetivo realizar um relato de experiência do 
“Projeto IFeliz” realizado em 2019 no Instituto Federal de Goiás – Campus 
Itumbiara. Foram importantes as contribuições teóricas de Libâneo, Cruz, 
Lima e Gomes, Tardif e Lessard, Zabala e Arnau, dentre outros, para se 
refletir sobre a escola enquanto instituição de formação cidadã e para 
o mundo do trabalho e refletir sobre as questões que permeiam a juven-
tude. Entre os resultados obtidos, a participação de estudantes dos cursos 
técnico integrados ao Ensino Médio proporcionou a aplicação de metodo-
logias diversificadas de aprendizagem com o uso de jogos, música, dança, 
arte, debates e reflexões. Motivou a discussão de temáticas como saúde, 
gênero, administração do tempo, bullying, preconceito, mercado de traba-
lho, diversidade sexual, relações étnico-raciais, dentre outros. Além disso, 
pôde colaborar com a permanência e êxito dos estudantes no IFG, além do 
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desenvolvimento do olhar crítico e autônomo. Conclui-se que projetos de 
ensino como este são importantes ao proporcionar a interação, alcançar a 
aprendizagem e a formação para o trabalho em momentos complementa-
res àqueles realizados na sala de aula. O caráter lúdico e criativo das ações 
pedagógicas realizadas tornaram a escola um ambiente mais acolhedor, 
favorecendo o bem-estar na escola e buscou combatendo stress, ansie-
dade, violência e depressão que tem atingido muitos adolescentes nesta 
fase de formação escolar.
Palavras-chave: Formação Profissional, Ensino Médio, Juventude, Projetos 
de Ensino.
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Introdução

Refletir sobre o processo educativo é almejar sobre novas dentre as 
diversas possibilidades de propiciar aos alunos conhecimentos e 
saberes voltados a uma prática transformadora que vise para além do 

processo ensino-aprendizagem, autonomia, criticidade e emancipação. A 
educação é um conjunto de processos e influências que intervêm no desen-
volvimento humano como aponta Libâneo (2001), e deve ser uma prática 
humana que auxilia os jovens em seus aspectos físicos, mentais, espirituais 
e culturais. Neste sentido, e em virtude das transformações sociais, vê-se a 
necessidade de promover ações voltadas à formação integral dos sujeitos.

Nesta perspectiva, este artigo tem como objetivo apresentar um relato 
de experiência do projeto intitulado “IFeliz: trabalho, educação, saúde e lazer 
entre os jovens do IFG”, constituído justamente para prosseguir o trabalho 
educativo e inclusivo, pautado no respeito à diversidade do Instituto Federal 
de Goiás. Buscou, deste modo, demonstrar o interesse em colaborar com 
a missão desta instituição, ligada ao ensino, à pesquisa e à extensão, indo 
além dos processos de ensino e aprendizagem que ocorrem no espaço da 
sala de aula.

Em anos anteriores, foram realizadas diversas intervenções pedagógi-
cas no IFG-Campus Itumbiara caracterizadas pela participação significativa 
dos estudantes dos cursos técnicos integrados integrais, dentre as quais se 
destacam os minicursos “Gênero e educação: desmistificando estereótipos 
sociais”, “Diversidade na sala de aula: desafios para o futuro professor” e 
“Identidade e diferença: reflexões sobre a vivência escolar”. Outros proje-
tos também demonstraram os anseios em propor atividades diversificadas 
e inclusivas aos estudantes, tais como o projeto de ensino “Juventude em 
debate: reflexões sobre o mundo sociocultural” e o projeto de extensão 
“Educação e cidadania: um aprendizado direcionado para superar dificul-
dades”. Trata-se, portanto, de minicursos e projetos que se mostraram 
importantes por envolver os discentes para discutir determinadas temá-
ticas e promover o crescimento pessoal e intelectual. A realização destas 
ações evidenciou o grande potencial para a metodologia de projetos como 
mecanismo de aprendizagem e a oferta de minicursos e oficinas também 
como uma formação relevante, já que ocorre uma integração e uma valo-
rização de seu protagonismo e reflexão, contribuindo com a permanência 
e o êxito enquanto estudantes do IFG. Percebe-se o empenho de diversos 
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professores e servidores técnico-administrativos do Campus Itumbiara em 
reunir esforços para a realização destas e outras intervenções pedagógicas.

Já o projeto “IFeliz: trabalho, educação, saúde e lazer entre os jovens 
do IFG”, buscou realizar uma integração social que ocasionasse o fortale-
cimento das identidades estudantis e que estes discentes pudessem ser 
disseminadores de tais práticas e conteúdos aprendidos. Ações como esta 
podem colaborar para sua permanência e êxito na escola pois possibilita 
ao jovem um espaço para agir e se expressar, para refletir sobre questões 
ligadas à adolescência e procurar pensar, em grupos, saídas para os pro-
blemas que os atingem. Logo, um de seus possíveis impactos consistiu no 
incentivo de relações interpessoais sadias que ultrapassassem o momento 
de realização do projeto, podendo ser uma ação que combate o preconceito 
racial, de gênero, de classe, dentre outros, e a inclusão social e a valorização 
da diversidade nos seus mais diversos sentidos.

Como uma proposta multidisciplinar, este projeto, que ainda está em vigor 
no IFG – Campus Itumbiara, tem abordado questões ligadas ao cotidiano 
juvenil, contemplando temas essenciais para a sua formação escolar, algo 
que, em muitos casos, é tratado de modo corriqueiro na sala de aula. Assim, 
discussões e intervenções tem alcançado áreas de conhecimento como 
Linguagens, Sociologia, Política, Economia, Saúde Coletiva, Tecnologias, 
Psicologia, Serviço Social, dentre outros.

Café (2000) salienta que é preciso recuperar em nossa sociedade a visão 
de um ser humano com capacidade de ser feliz, que conheça suas capa-
cidades, suas possibilidades de sentir e de se reconhecer no seu contexto 
e fora dele. Assim, a construção deste Projeto de Ensino foi motivada pela 
experiência docente que tem apontado carências de um trabalho mais pró-
ximo dos alunos e de forma diferenciada daquela usualmente realizada em 
sala de aula. Gênero e sexualidade, administração dos estudos, preconceito 
racial, bullying, saúde mental, escolha profissional, gênero e trabalho tem sido 
temáticas que marcam os dilemas da juventude e que tem suscitado ques-
tões importantes de serem tratadas entre os adolescentes matriculados nos 
cursos técnico integrados integrais do Instituto Federal de Goiás-Campus 
Itumbiara (IFG).

Logo, este projeto se justifica sua importância em colaborar com o 
Departamento de Áreas Acadêmicas ao desenvolver momentos que tra-
balham questões essenciais para uma instituição comprometida com 
o processo de humanização, a formação profissional, a valorização da 
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alteridade, a inclusão social e o respeito à diversidade. Esta ação também 
tem se mostrado importante na colaboração da realização de atividades que 
irão compor as horas complementares dos estudantes, algo que está no 
projeto dos respectivos cursos técnicos de nível médio.

Metodologia

Seguindo uma metodologia pautada na intervenção pedagógica, este 
projeto é caracterizado por encontros em horários alternativos (fora do horá-
rio de aula) mediante inscrição prévia e divulgação nos murais da instituição, 
no site institucional e em redes sociais. Cada encontro foi organizado, sendo 
composto de 1h30 e será realizado das 13:00 às 14:30 em local previamente 
determinado e divulgado, de acordo com a disponibilidade da instituição no 
período. As ações previram uma certificação a partir da frequência de 75% 
dos encontros e ocorrerá a partir do controle diário.

Ressalta-se que este projeto tem como composição da equipe a presença 
de uma docente, uma técnica administrativa, três estudantes dos cursos 
Técnico Integrados ao Ensino Médio e uma aluna do curso de Licenciatura 
em Química, promovendo uma interação entre tais segmentos em favor 
da execução desta prática pedagógica. Deste modo, buscou-se gerar uma 
maior integração entre os grupos discente, docente e técnico-administra-
tivo que, por muitas vezes, se vê em blocos distintos e separados ao invés 
de unir forças em prol da propagação da formação humana, objetivo do IFG 
enquanto instituição educacional. A presença de uma estudante do curso de 
Licenciatura tem como objetivo estimular seu envolvimento enquanto futura 
professora, na elaboração de intervenções pedagógicas colocando em prá-
tica aquilo que ela tem estudado nas disciplinas do curso superior.

As ações foram planejadas pela equipe executora que montaram as 
ações em momentos de reunião e avaliação das ações realizadas. Entre as 
temáticas listadas para serem trabalhadas neste semestre, destacam-se: 
“Saúde e bem-estar dos adolescentes do IFG”; “Administração do tempo 
de estudos, importância da educação, a educação profissional”; “Educação, 
trabalho e futuro profissional”; “Relações étnico-raciais na escola, raça 
e classes sociais, raça e trabalho, preconceito e racismo na sociedade”; 
“Gênero e sexualidade, gênero e educação, gênero e trabalho” e roda de con-
versa com a avaliação das ações pedagógicas.

Para auxiliar na execução de tais ações, este projeto previu a realiza-
ção de parcerias voluntárias com pesquisadores e professores do IFG e 
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outros colaboradores externos mediante a identificação da necessidade de 
se complementar e/ou ampliar as discussões em determinados assuntos. 
Esta prática tem o intuito de ampliar e aprofundar as discussões e o apren-
dizado, além de proporcionar o contato dos jovens com outros profissionais 
e visões de mundo.

Assim, forma-se uma equipe de pesquisa integrada, unindo 
pesquisadores – agentes de mudança – com o grupo ou comu-
nidade, na qual se realiza a investigação, interagindo criadores do 
projeto de pesquisa com os representados da própria realidade, 
os construtores de um projeto de vida. [...] considera-se o sujeito 
da investigação com capacidade de ação e poder transforma-
dor. Para a IAP [Investigação ação participativa], a importância do 
conhecimento é a condição de ele poder orientar e transformar o 
grupo, a comunidade ou a organização, melhorando a qualidade 
de vida de seus integrantes. Ela possui a capacidade de ação e 
poder transformador, resultante da reflexão e investigação contí-
nua sobre a realidade. (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 73)

Deste modo, ações pedagógicas tem sido construídas com base no 
objetivo de se possibilitar aprendizado nos temas propostos de forma crí-
tica, transformadora e reflexiva, sempre pautando as discussões no respeito 
mútuo e estimulando o aprendizado colaborativo entre os envolvidos.

Desenvolvimento

Existe uma socialização juvenil no qual ocorre um processo de normas, 
valores e costumes, tem, entre os seus objetivos, assegurar a reprodução 
social, através de “agentes socializadores”, entre os quais se destacam a 
família, a escola, os grupos de jovens e a mídia” (UNESCO, 2004, p.30)

Entendendo que a escola é um ambiente de formação humana, eviden-
cia-se que muitos alunos querem, portanto, refletir sobre tais questões, 
muitas vezes não tratadas em outros espaços sociais. Logo, o IFG pode 
intervir neste processo de socialização destes jovens, o que complementa, 
sobretudo a formação disciplinar e que consta nos projetos dos cursos téc-
nicos integrados.
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Um momento do ciclo da vida em que as pessoas passam da infância à 
condição de adultos e, durante o qual, se produzem importantes mudanças 
biológicas, psicológicas, sociais e culturais, e que pode ter várias nuances 
conforme o contexto social: as características da sociedade, as culturas, as 
classes sociais, as culturas, o gênero, etc. (UNESCO, 2004)

Trata-se de estudantes que estão na adolescência, fase na qual há 
várias mudanças físicas, emocionais e no plano das ideias. Muitos estudos 
apontam conflitos internos, dificuldades nos estudos, problemas familiares, 
vulnerabilidade social, saúde mental fragilizada, dentre outros. Como diz 
Cruz (2007, p. 46):

[...] a adolescência afeta o ciclo vital familiar e seu estilo de vida 
mais do que qualquer outra fase da vida, pois desestabiliza o sis-
tema e provoca novos ajustes para manter as relações e a saúde 
mental de seus membros. Durante esse período as famílias tam-
bém estão se ajustando a novas demandas de seus membros, 
que estão entrando em novos estágios do ciclo de vida.

Logo, este contexto que permeia o ambiente escolar da Educação Básica 
pública motiva a realização deste projeto com ações pedagógicas voltadas 
para promover o aprendizado a partir do protagonismo juvenil, seja com a 
realização de rodas de conversa e debates, oficinas, minicursos, palestras, 
dentre outros.

O adolescente, tentando descobrir novas direções e formas de 
vida, desafia e questiona a ordem familiar até então estabelecida. 
A ambivalência independência/dependência vivenciada por ele 
cria tensão e instabilidade nas relações familiares, o que frequen-
temente leva a conflitos intensos que podem tornar-se crônicos 
(CRUZ, 2007, p. 46).

Neste sentido, Lima e Gomes (2012, p. 194) ainda enfatizam que:

Aprender, ensinar, partilhar saberes, pensar com a escola e não só 
sobre a escola, fortalecer a instituição educacional, compreender 
a reflexão como prática social, oportunizando apoio e estímulo 
mútuos – na forma de trabalho coletivo - , analisar os contextos 
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de produção do ensino e da aprendizagem, qualificar melhor os 
discursos oficiais que se utilizam de termos ou conceitos da 
moda, ressignificando-os, são atributos de um(a) profissional 
capaz de dar novas respostas às situações hoje demandadas por 
estas instituições e pela sociedade.

E é assim que reforçamos a importância da realização desse projeto de 
ensino que enfatiza a interatividade das relações nos encontros que serão 
realizados, pois:

A interatividade caracteriza o principal objeto do trabalho do pro-
fessor, pois o essencial de sua atividade profissional consiste 
em entrar numa classe e deslanchar um programa de interações 
com os alunos. Isso significa que a docência se desenrola con-
cretamente dentro das interações[..] (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 
235).

A escola tem papel fundamental e deve proporcionar estes momentos aos 
alunos. É o professor que promove esses momentos aos alunos, elaborando 
propostas interdisciplinares, projetos de ensino, e atividades extracurricula-
res. O professor que está em contato diariamente com os alunos, e é uma 
organização diferente da indústria ou serviço, visto que:

[...] não é uma equipe de colaboradores: ele constitui, para o pro-
fessor, ao mesmo tempo o espaço de seu trabalho (entrando na 
classe, o professor empreende interações com o grupo) e seu 
material (o professor atua sobre o grupo de alunos e com ele), 
além de ser a fonte de resistências que precisa superar para 
atingir seus objetivos. Além disso, os alunos interagem entre 
si, sabendo-se membros de um grupo com o qual estabelecem 
constantes interações que tanto podem terminar em projetos 
comuns como também provocar tensões ou boicotar os projetos 
do professor para eles (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 69).

O ensino deve ser para todos e deve além de promover a aprendizagem 
das matérias básicas, formar pessoas capazes de desenvolver habilidades 
cognitivas, socializar e interagir, sendo assim Zabala e Arnau (2010) afir-
mam que a escola precisa:
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[...] Formar em todas as capacidades do ser humano, com a fina-
lidade de poder responder aos problemas que a vida apresenta, 
se converte, assim, na finalidade primordial da escola. A forma-
ção integral da pessoa como função básica, em lugar da função 
propedêutica. Um ensino que não esteja baseado na seleção 
dos “melhores”, mas sim que cumpra uma função orientadora 
que facilite a cada um dos alunos o acesso aos meios para que 
possam se desenvolver conforme suas possibilidades, em todas 
as etapas da vida; ou seja, uma escola que forme em todas as 
competências imprescindíveis para o desenvolvimento pessoal, 
interpessoal, social e profissional (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 22).

No entanto, a realidade das instituições de ensino nem sempre representa 
o ideal, pois há vários fatores que influenciam negativamente o desenvolvi-
mento do ensino aprendizagem como a:

[...] diversidade de tarefas, de solicitações, de decisões a serem 
tomadas em tempo real, num contexto interativo que envolve 
pessoas e universos culturais diferentes e que tem fortes com-
ponentes afetivos. Se considerarmos, além de tudo, as condições 
de trabalho dos professores e o fato de que a escola pública não 
tem sido, via de regra, um espaço propício à reflexão e ao debate 
sobre o trabalho pedagógico, teremos a dimensão das dificulda-
des enfrentadas pelos docentes (AMBROSETTI, 1999, p. 82).

Atualmente, este tipo de ação vem ao encontro às necessidades de tra-
balho que os educadores das escolas de Educação Básica, pois casos de 
suicídio, bullying, depressão em jovens, mal-estar, intolerância, racismo, 
preconceito, violência e agressão são constantemente relatados na mídia, 
principalmente casos ocorridos no ambiente escolar.

Desta forma, projetos de ensino como esses são relevantes para a institui-
ção de ensino, pois promove a interação dos alunos, proporciona momentos 
de reflexão, análise e crítica que vai além dos espaços físicos de uma sala 
de aula. Essa interação é de suma importância para os jovens, pois promove 
momentos que auxilia no desenvolvimento deles durante toda a vida.

Sendo construído e realizado com base em tais pressupostos, este pro-
jeto teve o intuito de proporcionar momentos de discussão e socialização 
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entre os estudantes, de modo a proporcionar uma educação de qualidade 
uma formação humanizadora crítica e cidadã, o que é objeto de discussão 
do presente artigo.

Resultados e discussão

Mediante então a proposta do projeto IFeliz em promover ações que 
visem a transformação do espaço institucional contribuindo tanto para 
socialização, interação e construção de saberes coletivos essenciais para 
a vida em sociedade, as ações propostas objetivaram promover um leque 
de oportunidades de diálogos, aproximando a comunidade acadêmica em 
busca de promover discussões acerca de temas emergentes da sociedade 
atual neste primeiro momento.

Entre as ações desenvolvidas, serão analisadas com maior detalhe algu-
mas delas a seguir. Abaixo, na Figura 1, está a logomarca do projeto, criada 
por um servidor colaborador da instituição, cuja imagem remete um pouco 
dos valores e dos objetivos das ações:

FIGURA 1 – Logomarca do Projeto “IFeliz: trabalho, educação, saúde e lazer entre os 
jovens do IFG”

Fonte: Arquivos do IFG-Campus Itumbiara

Motivados pela demanda apresentada por professores e estudan-
tes, propôs-se trabalhar com questões relativas à saúde mental, saúde 
física e bem-estar dos estudantes na escola, elementos que podem trazer 
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consequências impactantes aos adolescentes caso a instituição nem as 
famílias dêem a devida atenção e intervenção. Cuidando destes aspectos, 
entendeu-se que os estudantes teriam mais condições de vivenciar a escola 
enquanto um lugar de aprendizado, de interações sadias bem como de ama-
durecimento pessoal, físico e intelectual.

Assim, foi proposto um momento bastante rico intitulado “Bate-papo: 
saúde física e mental dos estudantes do IFG-Campus Itumbiara” que foi 
destinada a toda comunidade acadêmica e, como apoio e suporte, contou-
-se com a contribuição de um psicólogo servidor do Campus, que fez uma 
interação dialogada e com dinâmicas que trabalhassem a temática pro-
posta. Uma das ações, buscou trabalhar os sentimentos, a qual obteve-se 
uma alta aceitação de todos os envolvidos a partir de pequenos teatros com 
situações corriqueiras da adolescência, a análise de imagens que demons-
tram o estar no espaço escolar e a necessidade de se realizar a expressão 
dos sentimentos. Promoveu, assim, para além de conhecimentos alcança-
dos, muita interação e socialização do público.

Outra ação deste projeto consistiu numa atividade referente às come-
morações do dia do estudante, no qual a equipe do Projeto incentivou a 
realização de cafés comunitários, que se repetiram nos três turnos, no qual 
todos poderiam colaborar com o que pudesse e participar livremente de 
momentos que envolveram bastante brincadeiras, diálogos e interação. 
Além dos lanches, os estudantes, professores e técnico administrativos 
da instituição puderam aproveitar momentos descontraídos com música, 
fotos e risadas. Para isso, além da disposição circular das mesas, foram 
confeccionadas e disponibilizadas plaquinhas com mensagens divertidas 
e que pudesse fazer com que eles vivenciassem um momento lúdico na 
escola, para depois ir para a sala de aula ter os momentos convencionais de 
aprendizado.

O Aniversário do Campus também constituiu num momento no qual se 
fez pertinente a ação do Projeto, realizado no Espaço Beira-Rio na cidade de 
Itumbiara-GO. Também foi realizado um café da manhã comunitário, sendo 
este local o principal ponto turístico da cidade. Neste caso, além da comu-
nidade acadêmica presente foi aberto a toda sociedade, propondo ações 
organizadas não apenas pelos membros do projeto mas com parceria com 
outros professores, gestores e colaboradores. As atividades ministradas 
estiveram ligadas ao desenvolvimento de práticas esportivas, como jogos 
de peteca, alongamento, futebol, basquete e aulas de dança. Contou com 
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um grande número de pessoas, que demonstrou grande satisfação com os 
momentos de aprendizagem e interação além da sala de aula.

Prosseguindo com as ações que associam a necessidade de os estu-
dantes cuidarem da saúde física e mental, a atividade “Prática de Yoga na 
escola: em busca de equilíbrio e autoconhecimento” foi uma aula experimen-
tal aos alunos dos cursos técnico integrados ao Ensino Médio e dos cursos 
superiores, professores e servidores técnico administrativos. Orientada por 
uma colaboradora externa, que possui prática e formação na área do Yoga, 
a atividade foi um momento que envolveu uma discussão primeiramente 
para conhecimento da prática e, logo após, foram apresentadas algumas 
técnicas de relaxamento. Foi evidenciado que é importante cuidar da mente 
e do corpo para o bem-estar em todos os sentidos dos indivíduos, sendo 
que a respiração e a realização de movimentos ligados a alongamentos 
e determinadas posições podem ocasionar o relaxamento, a melhoria da 
concentração, uma sensação de maior felicidade, maior equilíbrio, melho-
ria do foco, da postura e da flexibilidade de quem pratica. Deste modo, os 
envolvidos neste momento puderam conhecer e experienciar um momento 
relaxante que, cujo prosseguimento contínuo, pode trazer também outros 
benefícios.

Com bastante aceitação e popularidade, a equipe do projeto foi solici-
tada a organizar ações ligadas ao “Setembro Amarelo” como aquelas que 
evidenciariam a valorização à vida e prevenção ao suicídio, algo ainda 
marcante em diversas faixas etárias e que as instituições educacionais pre-
cisam estar atentas. Assim, foram realizados dois momentos importantes. 
Um deles, no espaço da lanchonete, que reunia discentes do turno noturno, 
foram realizadas dinâmicas e conversas sobre a importância de se tratar 
esta temática no espaço escolar. Contando com a presença de professores 
de diversas áreas, pedagogas do IFG e psicólogos, balões amarelos, bilheti-
nhos com mensagens motivadoras e distribuição de doces foram algumas 
ações que complementaram as falas de professores e outros profissionais. 
Foram distribuídos, complementando esta ação, cartazes e frases motiva-
cionais nas paredes do IFG, bem como balões amarelos e canetas para que 
os participantes pudessem expressar através do desenho de como seriam 
expressados os seus sentimentos.

O segundo momento, que trabalhou temáticas relativas ao “Setembro 
Amarelo”, constituiu na palestra “Suicídio? Não! Eu digo SIM para a VIDA!”. 
Este momento foi organizado para ser realizado no espaço da sala de aula, 
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numa conversa mais próxima com uma terapeuta holística que dialogou 
sobre a temática, muitas vezes vista como tabu nas famílias e na escola 
mas que ainda está presente nos noticiários e em relatos que culminam 
neste tipo de ação. Assim, em círculo, a ação começou com o incentivo à 
meditação para que todos pudessem se concentrar no que estaria sendo 
conversado e acalmassem, pois se tratava de um período bastante intenso 
e corrido de provas e trabalhos que culminariam na finalização do bimestre. 
Depois disso, foi possível tratar de temas como o olhar diante dos colegas 
e a importância das interações sadias, que levem ao entendimento de que 
os participantes podem contar uns com os outros em momentos difíceis e 
confusos, além de poder contar com apoio pedagógico e psicológico no IFG.

Todas as atividades aqui apresentadas foram discutidas anteriormente 
pela equipe responsável pelo projeto buscando assim promover ações que 
viabilizassem o alcance dos objetivos propostos e para, além disso, compar-
tilhar com toda comunidade acadêmica e também sociedade um novo olhar 
sobre as instituições formativas e educacionais, elencando o compromisso 
que a educação possui em desenvolver ações que almejem o bem-estar 
social, a valorização da diversidade, a socialização de saberes entre acade-
mia e sociedade.

Ressalta-se ainda que as atividades são divulgadas através das redes 
sociais e nos murais da instituição, mas também são estes meios importan-
tes para realizar outras ações motivadoras com a divulgação de cartazes, 
figuras e mensagens importantes ligadas aos objetivos do projeto.

Considerações finais

O desenvolvimento do projeto “IFeliz: trabalho, educação, saúde e lazer 
entre os jovens do IFG” tem promovido a aprendizagem dos estudantes 
ligados a uma formação profissional, possibilitando a ampliação de seus 
conhecimentos e o desenvolvimento de um olhar crítico e desnaturalizador 
sobre questões tais como o preconceito, as escolhas profissionais, as desi-
gualdades de gênero, o mercado de trabalho na atualidade, dentre outros.

Com temas e ações variadas, entende-se que, numa rotina corrida e 
baseada na pressão por resultados em termos de aprovação e notas, com 
muitas disciplinas, trabalhos e provas em cursos integrais, a participação 
dos estudantes tem tido um impacto considerável para àqueles que se per-
mitem e podem participar. Muitos tem a consciência sobre os objetivos do 
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projeto e as possibilidades de ampliação da aprendizagem que complemen-
tam as aulas convencionais. Outros optam por se dedicar às disciplinas 
fazendo trabalhos e participando de plantões, algo que não é visto como 
maléfico, pois o projeto tem o pressuposto de promover o bem-estar dos 
discentes e experiências de aprendizagem lúdicas, reflexivas e criativas que 
o aproximem do espaço escolar de forma voluntária.

As ações realizadas até o presente momento, puderam ocasionar uma 
maior integração dos jovens entre si, a elevação de sua autoestima, o for-
talecimento de suas identidades, a criação de ações de intervenção, o 
aprendizado dos conteúdos disciplinares, a capacidade de pensamento crí-
tico e autônomo, o protagonismo juvenil, dentre outros.

A partir de experiências como estas, existe o anseio em ampliar o público 
atendido pelo projeto, adaptando seus objetivos de modo a ser um Projeto 
de Extensão, algo igualmente importante para o IFG. Assim, futuramente, 
espera-se realizar parcerias em escolas públicas de Itumbiara e promover 
a realização deste projeto de modo itinerante para que possa ampliar seu 
alcance e resultados.
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CURSOS DE GASTRONOMIA DE BELO HORIZONTE E A 
GERAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS TRABALHADORES.
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Resumo: Este artigo apresenta uma análise documental das matrizes curri-
culares dos cursos superiores de tecnologia em Gastronomia da cidade de 
Belo Horizonte. Por meio de tal análise, este estudo objetivou avaliar, sob a 
perspectiva do futuro discente, quais seriam as competências que poderiam 
ser mais desenvolvidas ao longo de seu percurso formativo e que influen-
ciaria em seu futuro perfil profissional. Observando a nomenclatura das 
disciplinas, foi feita a classificação baseado no ideal de cinco tipos de com-
petências e observou-se que as instituições de ensino superior da capital 
mineira poderiam estar formando em maior volume trabalhadores de perfil 
prático (mais técnico). Observou-se ainda que a formação de tais cursos 
estaria reforçando a dualidade educacional posta na educação brasileira, a 
qual qualifica sujeitos para a inserção no mundo do trabalho sem necessa-
riamente desenvolvê-los em sua integralidade humana.
Palavras-chave: Gastronomia, Cursos superiores, Formação profissional, 
Competências, Egressos.
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Introdução

Definida nos primórdios – na Grécia Antiga – como ‘regras ou normas 
do comer’, o termo Gastronomia pode ser visualizado em variadas 
bibliografias com definições distintas, escorregadias e variáveis. 

Anjos, Cabral e Hostins (2017) afirmam que, relacionadas basicamente ao 
alimento ou ato de comer, a culinária e a Gastronomia são vistas como um 
emaranhado de relações que permeiam variadas interações dos sujeitos 
com alimentos e produções, até mesmo com cunho científico e culinárias.

Na última década a Gastronomia vem se consolidando como uma área 
de cunho social, cultural, econômico e de desenvolvimento para várias 
populações e comunidades e, devido a isso, apresenta-se a cada dia mais 
a necessidade de evolução técnica e científica para que tal área cresça de 
forma satisfatória tanto para a ciência quanto para a sociedade como um 
todo (ANJOS, CABRAL, HOSTINS, 2017).

Considerando-se tal importância para a sociedade são visíveis, por exem-
plo, as influências que tal área pode imprimir diretamente no meio ao qual 
se instala; seja ela no turismo (PECCINI, 2013), nas mídias, na economia ou 
mesmo no desenvolvimento econômico (PECCINI, 2013; ANJOS, CABRAL, 
HOSTINS, 2017). Dado este fato, é urgente a atenção que as autoridades 
– dentre elas a própria academia científica – deveriam voltar para tal seg-
mento da sociedade, uma vez que ele perpassa vários contextos sociais.

Num país constituído por ampla diversidade cultural, reconhecido por 
seus espaços e possibilidades de experiências sensoriais e simbólicas, vol-
tado para a oferta de serviços diferenciados e preparações elaboradas com 
variedade de sabores, a formação de profissionais qualificados torna-se exi-
gência básica na área (ANJOS, CABRAL, HOSTINS, 2017). A Gastronomia 
norteia-se com o alimento por um viés cultural, imaterial, intrínseco a deter-
minado povo, determinada localidade; ela, em todos os seus espaços sociais, 
políticos, simbólicos e sensoriais, agrega desde o regionalismo cultural até 
mesmo as discussões interdisciplinares que podem ocorrem ao redor da 
mesa ou mesmo na academia científica (ANJOS, CABRAL, HOSTINS, 2017).

Para que tal área continue em franca expansão, tanto econômica quanto 
acadêmica é necessário, portanto, que cada vez mais os sujeitos ligados à 
Gastronomia busquem formas de especialização, formação, qualificação e 
requalificação que os torne diferenciais no mundo do trabalho e na acade-
mia científica. Para tanto, Gesser e Ranghetti (2011) defendem a ideia da 
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formação profissional enquanto ferramenta que, com um currículo especí-
fico e inovador, poderia imprimir nos sujeitos práticas norteadoras para suas 
atuações profissionais e pessoais.

Partindo-se da formação básica nesta área é, portanto, possível buscar 
as referências nacionais que são normatizadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) para os processos formativos na Gastronomia. São apresentadas 
nas bases de tal ministério, informações básicas e de grande valia para a 
visualização dos processos formativos aos quais alunos irão passar durante 
seu período escolar.

Ofertado em duas formas de titulação: bacharelado e tecnologia; o curso 
superior de tecnologia (CST) em Gastronomia enquadra-se na grande área 
da Hospitalidade e Lazer. Apresentado pelo MEC no Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST), tal curso deveria formar um pro-
fissional qualificado essencialmente na área gerencial para a atuação no 
mundo do trabalho.

Buscando-se na plataforma e-Mec fica clara a valorização desta área 
no cenário nacional. O Gráfico 1 explana de forma simples o grande cresci-
mento dos CST em Gastronomia e é visível, principalmente na última década, 
o crescimento da oferta destes cursos no país.

Gráfico 1 – Número de CST em Gastronomia no Brasil ao longo dos anos de 1999 a 2019

Fonte: autoral baseado em BRASIL (2019)
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Tal crescimento pode ser baseado em vários fatores, porém, o que se 
objetiva nesta pesquisa é mensurar, do ponto de vista do discente, quais 
seriam os prováveis perfis profissionais os quais lhe estariam sendo oferta-
dos para escolha por meio das Instituições de Ensino Superior (IES). Mesmo 
com a regulamentação trazida por meio do CNCST é sabido que as IES têm 
liberdade para criarem suas matrizes curriculares e, pequenas variações 
nas mesmas, podem formar profissionais com competências e habilidades 
diferenciadas as quais poderão ser ou não reconhecidas e absorvidas pelo 
mercado de trabalho.

Torna-se relevante, portanto, esta pesquisa ao considerar que os proces-
sos formativos aos quais os sujeitos irão trilhar, podem conferir-lhes uma 
formação mais humanista que lhes dê potencial para o entendimento de 
diversas áreas do saber, tornando-os protagonistas de suas próprias vidas, 
ou mais tecnicista que os limite a serem meros coadjuvantes, por exemplo. 
Entender, do ponto de vista de um aspirante à educação superior, qual seria 
o melhor percurso formativo para si e os reflexos que essa escolha pode-
ria trazer em sua vida, facilitaria a tomada de decisões dos mesmos, bem 
como auxiliaria a academia a ouvir quais seriam os anseios destes futuros 
profissionais.

Metodologia

Considerando-se o exposto na introdução, este trabalho avaliou as 
matrizes curriculares dos CST em Gastronomia ativos na cidade de Belo 
Horizonte, ofertados de forma presencial, sob a perspectiva do futuro dis-
cente associando tais informações às prováveis competências que tais 
matrizes poderiam ofertar-lhe futuramente.

Para tal, foi realizado um estudo documental de abordagem quantitativa, 
conforme apresenta Prodanov e Freitas (2013), dividida basicamente em 
três momentos, a saber: levantamento dos cursos ativos na referida cidade 
(com base na plataforma e-Mec); classificação das disciplinas baseado nas 
competências centrais dos trabalhadores – conforme descrito por Paiva 
(2007) e, por fim, avaliação geral da adequação do perfil traçado das matri-
zes dos cursos a partir da normativa estabelecida pelo MEC.

No primeiro momento foram levantados os cursos ativos (com turmas 
em funcionamento) na capital mineira e, a fim de preservar o sigilo e man-
ter um comportamento ético, as organizações avaliadas receberam nomes 
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fictícios compostos pela sigla ‘IES’ combinados de números aleatórios, por 
exemplo: ‘IES-1’.

A classificação das disciplinas trazidas nas matrizes, sob a perspectiva 
da provável geração de competências nos discentes, foi realizada exclusiva-
mente a partir do nome da disciplina apresentado no site das IES, conforme 
apresenta Paiva (2007). Como o foco deste estudo é avaliar as informações 
disponíveis ao futuro aluno, não foram avaliadas as ementas e planos de 
ensino das disciplinas, uma vez que tais recursos não estão disponíveis nos 
sites das organizações.

Por fim foram associadas as informações analisadas na etapa anterior 
ao perfil e às exigências estipulados pelo MEC no CNCST objetivando men-
surar a adequação ao perfil do egresso determinado e a visualizar o perfil do 
futuro profissional oriundo das IES.

Desenvolvimento

A gastronomia é uma área em franca expansão no país e, juntamente com 
toda a imagem romantizada que vem sendo trazida pela mídia, há todo um 
processo formativo ideal a ser percorrido para preparar um profissional de 
qualidade para seu posicionamento no mundo do trabalho como qualquer 
outra profissão. Além de encontrar no mercado cursos rápidos de culinária – 
para amadores, há também cursos que visam a qualificação de trabalhadores 
para esta área, sejam eles técnicos ou superiores. A formação de gastrólo-
gos, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos no país, porém, a inserção 
destes sujeitos no mundo do trabalho, via mercado de trabalho, não vem 
ocorrendo com tanta efetividade (ROCHA, 2015, GIMENES-MINASSE, 2019).

Vista a necessidade de formar os trabalhadores de forma integral visando 
sua inserção no mundo do trabalho, a instrução atual deve – muito além de 
responder às demandas do mercado neoliberal, formar cidadãos críticos e 
pensadores; sendo a educação a principal área para gerar novos conheci-
mentos e atuar na emancipação dos sujeitos (ALBERTO, 2005). O segmento 
da alimentação, entretanto, traz em si um viés predominantemente profis-
sionalizante, não estando necessariamente atento às atividades de pesquisa 
e demais produções, o que impacta nos percursos formativos que por vezes 
não estimulam outras habilidades dos discentes (ROCHA, 2015).

Sendo ocupadas no Brasil, historicamente por minorias, as cozinhas ainda 
trazem consigo a ideia do cozinheiro como uma classe de trabalhadores 
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subalternos e quase nunca qualificados para aquele ofício. Rocha (2015) e 
Gimenes-Minasse (2019), porém, apresentam a importância da capacitação 
destes sujeitos, uma vez que, muito além da prática culinária – que em si 
já requer uma habilidade técnica por parte do trabalhador, é necessária a 
formação em outras áreas do conhecimento humano. Cozinheiros, Chef’s 
e gastrólogos, são desafiados constantemente pelo mercado em contínua 
mutação e eles devem estar aptos a saber responder bem a estas demandas.

A formação universitária destes trabalhadores deveria então atuar na 
integralidade dos sujeitos e não apenas no aprimoramento e/ou desenvol-
vimento de suas aptidões culinárias. Dada a inserção do sujeito no ensino 
superior, inicia-se o processo de acesso às informações novas e diferen-
ciadas as quais imputarão nos sujeitos novos pensamentos, a quebra e 
construção de paradigmas, o desenvolvimento do pensamento crítico e a 
geração de conhecimento por parte dos mesmos (SILVA, 2004; ITANI et. 
al., 2015). Este contato com uma nova perspectiva facilita a geração de 
novas competências e habilidades nos sujeitos uma vez que, segundo Brasil 
(2019), é um dos objetivos da educação superior: subsidiar os estudantes 
com conhecimentos para atuar no mundo do trabalho.

Fundada em uma base dualista, a educação brasileira, não díspar a outras 
nações neoliberais, é revestida da função de formar sujeitos para serem 
futuros trabalhadores ou destina-se a formar aqueles que terão a função 
social de conceber e dirigir o trabalho dos outros. Moura (2007) e Oliveira e 
Machado (2012) afirmam que uma vertente educacional mais simplificada, 
instrumental e encurtada seria destinada às classes populares e menos 
beneficiadas pela riqueza material, apenas qualificando-as para a atuação 
no mundo do trabalho.

Orientado pela Lei 9.394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), o CST em Gastronomia está posto na área da educação 
profissional e tecnológica (EPT) a qual tem como objetivo principal preparar 
os cidadãos para o exercício de profissões contribuindo para a inserção e 
atuação no mundo do trabalho (BRASIL, 2019).

É observável esse caráter tecnicista dos cursos superiores analisando as 
normativas que permeiam a sua configuração enquanto forma de educa-
ção. Cursos superiores de bacharelado e licenciatura possuem as chamadas 
‘Diretrizes Curriculares Nacionais’ (DCN), as quais norteiam o perfil do curso, 
bem como do egresso e as exigências no que tange ao processo formativo 
(desenvolvimento de competências, habilidades, detalhes técnicos entre 
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outros). No caso dos CST é visualizado que tais cursos não possuem tal 
diretriz, mas sim um ‘Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia’ 
(BRASIL, 2016). Tal material contém prerrogativas básicas no que se refere 
à carga horária, perfil de egresso, infraestrutura para a realização do curso e 
campos de atuação do futuro profissional. É também dispensável neste pro-
cesso outras determinações impostas aos bacharéis e licenciados, como o 
caso dos estágios obrigatórios e dos trabalhos de conclusão de curso (TCC).

Tratando-se especificamente do CST em Gastronomia é notório no 
CNCST que se norteia como um curso de curta duração (carga horária 
mínima exigida é de 1600 horas) e que privilegia, enquanto perfil de egresso, 
a área gerencial e não necessariamente o manejo de práticas culinárias, 
como seria expectável. Torna-se visível esta constatação, observando-se a 
frequência de palavras, tais como: gerencia, coordena, avalia, planeja, ope-
racionaliza, entre outras. É notório, portanto, que o CST em Gastronomia 
é proposto pelo MEC, por meio da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SEPT), como um curso tecnológico que está no mercado da 
educação para formar sujeitos capazes de gerenciar organizações com 
foco alimentício, incluindo ainda como papel do gastrólogo, a qualificação 
da emissão de pareceres técnicos no que se refere à sua área de formação 
(BRASIL, 2016).

Considerando-se, portanto, a atuação destes sujeitos no mundo do tra-
balho é necessário que sejam desenvolvidos nos mesmos competências 
profissionais e habilidades específicas que facilitarão seu processo decisó-
rio e de execução das tarefas as quais lhe são pertinentes. Haja vista que a 
competência é a mobilização de um conjunto de saberes particulares e de 
naturezas diferencias no momento de determinada ação de maneira a gerar 
resultados reconhecidos de forma individual, coletiva e social, a formação 
profissional atuaria na produção, socialização e internalização de conheci-
mentos que poderiam desenvolver tais competências (PAIVA, 2007).

Apoiando nos estudos de Paiva (2007) a competência profissional será 
oriunda do desenvolvimento de cinco outras competências pessoais, a saber: 
cognitiva (CC), funcional (CF), pessoal (CP), ética (CE) e política (CPOL). O 
Quadro 1 apresenta de forma sucinta, porém, esclarecedora quais seriam as 
habilidades e saberes de cada uma das competências citadas.
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Quadro 1 – Competências centrais para os trabalhadores

Competência Habilidades/Conhecimento

Cognitiva Conhecimento formal básico da profissão; habilidades técnicas, teóricas e específicas da área 
de atuação.

Funcional Envolve as funções próprias da profissão, os processos, planejamentos, monitoramentos, imple-
mentações, administração de tempos, entre outros.

Pessoal Trata do ser social, da subjetividade do sujeito.

Ética Engloba os valores pessoais, condutas éticas, morais, religiosas, julgamento ético, social, sensi-
bilidade ambiental, entre outras.

Política Trata dos interesses do sujeito, dos jogos profissionais, organizacionais, engloba as relações de 
poder e o posicionamento do trabalhador.

Fonte: Paiva (2007)

A competência profissional, muito além do ambiente organizacional 
envolve a personalidade, as motivações, os comportamentos, a ética e a 
política, bem como a competência cognitiva e funcional (PAIVA, 2007).

Resultados e discussão

Em pesquisa inicial realizada na plataforma e-Mec, observou-se que na 
cidade de Belo Horizonte encontram-se autorizados um total de 22 CST em 
Gastronomia. Notou-se que deste total 41% são autorizados na modalidade 
presencial e 59% na modalidade de educação à distância. Tratando-se dos 
cursos presenciais, dois seriam ofertados por Centros Universitários, seis 
por Faculdades e apenas um por Universidade; cabe ressaltar que o curso 
autorizado para uma faculdade em específico está em processo de extin-
ção. Foi levantado, contudo, que apenas seis de tais IES estão ofertando 
no momento da pesquisa tal curso e outras oito IES estão com o processo 
seletivo em aberto.

O CST em análise, como dito anteriormente, é normatizado pelas orien-
tações do CNCST. No que se refere à Gastronomia a descrição do perfil do 
egresso tendenciona-se à área gerencial a qual o egresso deverá atuar ao 
ingressar no mundo do trabalho. São apresentadas funções ligadas ao pre-
paro culinário e à emissão de pareceres em sua área, porém, como pode ser 
visualizado na Figura 1, as palavras mais citadas são relacionadas à àrea de 
gestão.
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Figura 1 – Nuvem de palavras do perfil profissional do egresso descrito no CNCST em 
Gastronomia

Fonte: autoral

Partindo-se dos pressupostos trazidos por Paiva (2007) as disciplinas 
elencadas às matrizes curriculares disponibilizadas pelas IES em seus sites, 
tiveram seus nomes classificados nos grupos: CC, CF, CP, CE e CPOL para 
mensurar quais seriam os maiores valores dentre as cinco áreas defendidas 
pela autora. O gráfico 2 expõe as prováveis competências que receberiam 
maior atenção por parte das IES no que se refere à formação discente.

Gráfico 2 – Porcentagens das competências por IES da cidade de Belo Horizonte

Fonte: autoral
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É notório que todos os cursos concentrariam suas atenções nas come-
petências cognitiva e funcional, sendo que apenas a IES-1 apresentaria uma 
pequena atenção (3,2%) às competências ética e política.

Avaliando-se a competência cognitiva, maior média municipal obser-
vada, pode-se observar que as IES estariam dando grande foco às questões 
de ordem específica, prática e básicas da profissão. Encontram-se aqui dis-
ciplinas com aulas práticas que visam qualificar a mão-de-obra de forma 
técnica, a exemplo: ‘Cozinha Brasileira’, ‘Técnias de preparo de alimentos’, 
‘Panificação’, entre outras. Considerando-se o valor médio, a única IES que 
apresentaria maior variação neste campo é a IES-3 que possui uma dife-
rença de -10,2%.

Observado a competência funcional a qual, segundo Paiva (2007), trata 
das questões processuais, organizacionais e administrativas, é compreen-
dido que seria a segunda maior área de concentração de disciplinas. É notório 
que, à excessão da IES-5, este grupo é inversamente proporcional ao grupo 
da competência cognitiva. Tais números denotam que algumas escolas não 
priorizariam tanto este perfil, valendo-se de outras competências.

No que se refere à competência pessoal, a qual trabalharia a subjetivi-
dade e o ser social do discente, é visto que a maioria das IES estariam na 
faixa de 10% a 20% de suas disciplinas.

Neste grupo estão presentes cadeiras como ‘Comunicação, Diversidade 
e Pensamento Crítico’, ‘Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade’ e 
‘Homem, Cultura e Sociedade’, por exemplo.

As vertentes ética e política seriam trabalhadas apenas na IES-1 por meio 
de duas discplinas, sendo uma em cada área.

A tabela 1 apresenta o desvio padrão (DP) dos grupos de competências 
nas seis IES em observação para apreender se há uma concordância ou 
discordância no que se refere às estruturas curriculares.

Tabela 1 – Desvio padrão dos grupos de competências dos seis cursos analisados

Competência Desvio Padrão

Cognitiva ±0,063

Funcional ±0,066

Pessoal ±0,041

Ética ±0,013

Política ±0,013

Fonte: autoral
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Calculando-se o DP dos valores trazidos por grupos de competências 
entre as IES, nota-se uma baixa variação: maior DP – competência funcio-
nal: ±0,066; menor DP – competências ética e política: ±0,013. Entende-se, 
portanto, que pode haver um escopo curricular normalizado com peque-
nas variações no que se refere às disciplinas ofertadas pelas escolas 
belohorizontinas.

Observando-se tais dados pode-se deduzir que os cursos ativos em Belo 
Horizonte poderiam formar basicamente dois tipos de profissionais para 
a inserção no mundo do trabalho: gastrólogos com um perfil mais prático, 
mais culinário (IES-1, IES-2, IES-4 e IES- ou gastrólogos com um perfil mais 
gerencial (IES-3). Nota-se, também, que uma formação mais humanista 
seria deixada de lado pela maior parte das IES, recebdo maior destaque na 
IES-4 (19% da matriz curricular).

Através destas deduções nota-se que o provável perfil dos discentes for-
mados pelas escolas belohorizontinas perpassaria os campos mais práticos 
de atuação profissional em detrimento da formação integral dos sujeitos, o 
que vem ao econtro das afirmações de Moura (2007) e Oliveira e Machado 
(2012) ao teorizarem sobre a dualidade do sistema educacional brasileiro e 
a formação em uma vertente mais encurtada e instrumental que visa quali-
ficar os sujeitos para o mundo do trabalho.

Partindo da descrição contida no CNCST e da afirmação de Brasil (2019) 
os cursos atuais cumpririam o seu propósito de qualificar os sujeitos para 
o mundo do trabalho. As IES-3 e IES-5 são as que apresentariam, respecti-
vamente, maior adequação ao perfil de egresso normatizado pelo CNCST, o 
qual explicita o gastrólogo como um profissional, primordialmente, gerencial, 
sendo um sujeito que deveria gerenciar, coordenar, avaliar, planejar e ope-
racionalizar processos nas organizações as quais estiver inserido (BRASIL, 
2016).

Cabe ressaltar, ainda, dois tópicos de grande importância observados a 
partir da análise dos dados coletados nos sites das escolas estudadas nesta 
pesquisa. Apenas duas apresentam a necessidade de os discentes cumpri-
rem horas de atividades complementares e, mesmo não entrando na análise 
quanto à nomenclatura das disciplinas (uma vez que são atividades ‘com-
plementares’), estas são as duas IES que apresentariam a formação com 
o perfil mais humanista (IES-3 e IES-4). Por fim, é relevante destacar que 
quanto à carga horária total dos cursos, a qual deve, segundo o CNCST, ser 
de ao menos 1600 horas, uma das Instituições não apresenta em seu sítio 
eletrônico compatibilidade com este pré-requisito.
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Considerações finais

Atendendo seu objetivo central, o presente artigo apresentou os prováveis 
perfis profissionais dos egressesos formados pelos CST em Gastronomia 
da cidade de Belo Horizonte. Por meio da análise das nomenclaturas das 
disciplinas apresentadas nas matrizes curriculares das IES em seus sítios 
eletrônicos ficou visível que os processos formativos na referida cidade for-
mariam trabalhadores mais técnicos (com mais aptidões culinárias) ou com 
perfil gerencial. Observou-se, ainda, que há um cerne padrão com pequenas 
variações nos planos dos cursos.

O trabalhador, durante seu percurso formativo, estaria exposto a poucos 
momentos em que seriam trabalhados conceitos humanistas e éticos, o que 
implicaria em uma formação necessariamente tecnicista, assim como pre-
visto no próprio catálogo que regulamenta o referido CST. Nota-se a partir 
desta análise que a formação para o trabalhado no referido CST na capital 
mineira reforçaria a dualidade do sistema educacional, uma vez que a for-
mação integral, que trabalhe todas as potencialidades dos discentes não é 
vista por completo; a maior parte do percurso formativo centra-se em com-
petências cognitivas (práticas) e/ou competências funcionais (gerenciais). 
O processo educativo, que deveria ter uma potencialidade libertária para os 
trabalhadores, neste caso, não estaria atuando de forma tão eficaz nesta 
vertente, mas sim apenas seguindo os padrões mercadológicos neoliberais.

Observa-se que para o referido estudo as limitações estiveram no não 
acesso à integralidade das informações dos processos formativos das seis 
IES, porém, como a metodologia optou por este recorte, entende-se que tal 
ocorrido não geraria nenhum tipo de prejuízo às análises aqui trazidas.

Conclui-se, por fim, serem necessárias novas análises no que tange à 
formação profissional dos discentes de cursos de Gastronomia com uma 
profundidade maior não apenas em Belo Horizonte, mas também nas 
demais localidades que ofercem tal curso no país, visando avaliar a tota-
lidade das ofertas e suas consequências nos trabalhadores bem como no 
mundo do trabalho.
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A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CEARENSE 
E A PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: FLEXIBILIZAÇÃO 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO CAMPO DA 
POLÍTICA EDUCACIONAL

Rafael Rabelo Cavalcanti1

Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma investigação acerca 
da contratação precária de professores, profissionalização e proletariza-
ção docente, bem como a relação destes com o modelo de Política Pública 
de Ensino Médio integrado à Educação Profissional no Ceará. Buscamos 
também determinar em que medida estes elementos se conectam com pro-
cessos mais amplos, como a chamada Agenda Globalmente Estruturada, a 
privatização endógena e a reversão neocolonial os quais estão inseridos em 
países de economia dependente como o Brasil. Para compreender os sen-
tidos da profissionalização e proletarização dos docentes inseridos neste 
contexto, desenvolvemos uma Pesquisa Qualitativa em Educação, por meio 
de pesquisa de campo em duas Escolas Estaduais de Educação Profissional. 
Pudemos aferir que esta política educacional foi concebida em parceria com 
a iniciativa privada e é executada, em parte, a partir da contratação precá-
ria de professores. Este achado nos possibilitou determinar duas grandes 
contradições em relação aos documentos oficiais que norteiam as políticas 
nacional e estadual de Ensino Médio Integrado, a primeira seria a falta de 
professores contratados a partir de concurso público no EMI, a segunda se 
remete à limitação da profissionalização e o processo de proletarização nos 
quais estão inseridos os professores que atuam nesta modalidade.
Palavras-chave: Política educacional, Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional, Profissionalização docente.

1 Mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará – rabelorafael@
oi.com.br
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Introdução

O enredo que serve como linha condutora desta análise, mesmo com 
toda a sua ambiguidade e complexidade de definição, é o Trabalhador 
Docente como executor da Política Pública de Educação Profissional 

integrada ao Ensino Médio. No presente artigo procuraremos fazer uma 
relação, dentro das suas características e contradições, deste trabalhador 
específico com a formação da política educacional ora proposta, determi-
nada pelo seu contexto histórico.

A política de Educação Profissional Integrada do Ceará será apresentada 
na esteira da composição da Política Pública nacional do Programa Brasil 
Profissionalizado, mas mediada pela forte presença de elementos da ini-
ciativa privada na delimitação do seu modelo de gestão e da experiência do 
exemplo pernambucano.

Nosso foco será o trabalho dos e das professoras na política de EMI no 
Ceará. Em grande medida, podemos afirmar que este trabalho nas Escolas 
Estaduais de Educação Profissional é precarizado — não em relação às 
condições físicas das escolas, dado o crescente investimento público em 
infraestrutura, mas porque a maioria absoluta daqueles que executam esta 
política são regidos por uma relação de trabalho que não garante qualquer 
possibilidade de ascensão na carreira, direitos trabalhistas, seguridade 
social ou estabilidade funcional.

Segundo o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio em Debate2, proposto para a formulação 
de contribuições ao debate sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a LDB de 1996 tem um 
“caráter minimalista e ambíguo” (2012, p. 12) no que se refere à Educação 
Profissional, principalmente na relação desta com o Ensino Médio. Destaca 
ainda a polêmica existente acerca das concepções de educação profissional 
entre “[...] os que a advogam como pública, gratuita, laica e de qualidade”, 
referenciada socialmente, e os “[...] defensores da submissão dos direitos 
sociais à lógica da prestação de serviços” e, consequentemente, às leis de 
mercado.

2 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=
 6695-dcn-paraeducacao-profissional-debate&category_slug=setembro-2010-pdf&Itemid=30192>. 

Acesso em: 7 jan. 2017.
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Moura (2014, p. 14) nos apresenta mais uma perspectiva de análise desta 
disputa quando fala da contradição entre a Educação Profissional — que 
reflete a dualidade constituída pela sociabilidade capitalista entre o traba-
lho intelectual e manual, uma “escola dual ou dualista” — e o que seria, de 
acordo com Gramsci (2001, p. 65), uma “Escola Unitária”, em que esta con-
tradição e as desigualdades consequentes a ela seriam superadas. Ainda 
de acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 3), as desigualdades de 
uma “educação dual” se expressam em “[...] uma escola clássica, formativa, 
de ampla base científica e cultural para as classes dirigentes e outra prag-
mática, instrumental e de preparação profissional para os trabalhadores”.

Seguindo a esteira nacional, em consonância com o que foi proposto 
pelo PBP, o Ceará lança o seu modelo de Educação Profissional Integrada ao 
Ensino Médio em 2008, a partir do Plano Integrado de Educação Profissional 
e Tecnológica do Estado do Ceará. Percebe-se que o fato de a Educação 
Profissional no estado ser “Integrada” ao Ensino Médio regular coloca, pelo 
menos aparentemente, o Ceará em um dos lados na disputa de projetos 
educacionais demonstrada anteriormente, mas o plano acima referido, pelo 
contrário, nos apresenta uma série de contradições.

No que tange a “Contextualização” e “Marco Conceitual” da Educação 
Profissional no Ceará, o plano apresenta, por um lado, a mesma perspectiva 
do MEC a partir do “Programa Brasil Profissionalizado” e de documentos 
anteriores, citando inclusive o “princípio educativo do trabalho” (CEARÁ, 2008, 
p. 22-23). Por outro lado, coloca a educação como suporte para a “profissio-
nalização” e “motor do desenvolvimento econômico” no tocante à formação 
de mão de obra qualificada no Eestado (Idem, p. 06-11), o que é uma contra-
dição, visto que, como demonstrado na primeira sessão desta dissertação, 
as concepções de trabalho propostas são distintas e conflitantes.

A proposta de gestão e acompanhamento do referido plano, sem escara-
muças, apresenta o conhecido ciclo de PDCA (Plan, Do, Check, Act), advindo 
do mundo corporativo, um “modelo gerencial”, como exemplo para acom-
panhar, gerenciar e avaliar o modelo de EP no Ceará (Idem, p. 18). Desta 
forma, o plano em geral parece feito de recortes entre as duas perspectivas 
apresentadas anteriormente, sendo que a predileção por um modelo de ges-
tão da política pública advindo da iniciativa privada reforça uma delas, o que 
repercutirá, como será demonstrado a seguir, no trabalho daqueles que a 
executam.
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Desta forma, o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Ceará, 
de acordo com Silvério e Albuquerque (2012) e Melo (2015), apresenta um 
modelo de gestão escolar conhecido como TESE3, desenvolvido na esteira 
da experiência pernambucana do PROCENTRO4. A contradição se insere 
no fato de que a experiência de Pernambuco se deu a partir de uma ideia 
de gestão empresarial proposta por um executivo de multinacional5 e se 
baseou em um modelo de negócios de uma grande empreiteira brasileira — 
este seria o TEO6, e a empresa, Odebrecht. Tal modelo se funda no princípio 
“Quem não planeja não executa; quem não mede não sabe de nada” — O 
qual, segundo Sabino (2015, p. 89), não se diferencia do já citado ciclo de 
PDCA (planejar, executar, avaliar e refazer as ações), o que cria uma ideia de 
“metas individualizadas para a contribuição com o processo educativo”.

Podemos aferir então que a Educação Profissional do Ceará tem como 
base um modelo de gestão pensado e planejado pela iniciativa privada e um 
documento base norteador, o Plano Integrado, no mínimo confuso em rela-
ção ao que se propõe.

Outra contradição posta é o trabalho docente, foco do nosso objeto de 
estudo. Trazendo novamente a discussão em relação às debilidades da 
Política Pública de EMI no Brasil, o Documento Base da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio7 de 2007 destaca duas 
fragilidades a serem superadas em relação ao trabalho docente nesta moda-
lidade de ensino.

A primeira seria no que
[...] diz respeito à falta de quadro de professores efetivos no 
domínio da educação profissional, principalmente, nos estados 
e municípios. Em decorrência, com vistas à expansão da oferta 
do ensino médio integrado, cujos cursos terão duração, em sua 
grande maioria, de quatro anos, é fundamental (re) constituir 
esses quadros efetivos, uma vez que não se poderá trabalhar 
nessa perspectiva curricular com professores contratados pre-
cariamente/temporariamente (BRASIL, 2007, p. 33, grifo nosso).

3 Tecnologia Empresarial Socioeducacional.
4 Programa de Desenvolvimento dos Centros de Ensino Experimental.
5 Marcos Magalhães, ex-executivo da Philips e egresso do antigo Ginásio Pernambucano.
6 Tecnologia Empresarial Odebrecht.
7 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf>. Acesso em: 

08 jan. 2017.
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A segunda seria na formação continuada destes profissionais para a sua 
adequação à nova perspectiva educacional para a Educação Profissional.

Ou seja, o trabalho precário e temporário de professores é um impeditivo 
para a execução da política pública de formação do trabalhador como ser 
humano integral, em suas relações sociais e com a natureza, bem como na 
sua contribuição para a superação do modelo de desenvolvimento exclu-
dente, ora hegemônico em nossa sociedade. Esta proposição mais uma vez 
destaca que o papel da política de Educação Profissional não se restringe 
apenas a ser um suporte ao crescimento econômico e à formação de mão 
de obra para o mercado de trabalho, sendo a contratação de professores 
efetivos — com vínculo profissional estável e a sua posterior formação con-
tinuada — uma etapa importante para a efetivação da mesma.

Seguindo a mesma linha, o Plano Integrado de Educação Profissional e 
Tecnológica do Estado do Ceará nos traz como ações propostas a adoção 
de “[...] medidas que beneficiem a estruturação de carreiras e a valorização 
dos profissionais de EPT na rede estadual”, bem como “expandir o quadro 
de profissionais da EPT nas instituições públicas por meio de concurso 
público” (CEARÁ, 2008, p. 13, grifo nosso).

Metodologia

A política pública de EM Integrado à Educação Profissional do Ceará data 
do ano de 2008. Procuramos fazer uma análise da quantidade de professores 
com contrato temporário, logo precário, na referida modalidade de ensino no 
estado a partir da sua implementação. A principal fonte de pesquisa para a 
obtenção destes dados, qual seja, a Sinopse Estatística da Educação Básica, 
só começou a apresentar o resultado da proporção entre professores con-
tratados de forma estável e os contratos precários, a partir de 2011.

Devido a esta limitação, iniciaremos nossa análise dos números trazidos 
pelas sinopses, de maneira quantitativa e qualitativa, apenas desta data em 
diante.

Desenvolvimento

Furtado (2006), analisando a situação dos professores ditos temporários 
nas escolas estaduais de Pernambuco, nos apresenta o conceito de “des-
profissionalização”, o qual consideramos adequado para tratar da temática 
proposta à luz das categorias já debatidas. Nas palavras da autora:
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Sabemos que o recrutamento e a seleção atualmente implemen-
tados, aliados às condições de trabalho a que são submetidos 
os professores, além de contribuírem para a exacerbação do 
nível de precarização do trabalho dos professores, compromete 
sobremaneira sua inserção social como profissionais, levando a 
um movimento que tende se não à desprofissionalização, pelo 
menos à perda de conquistas profissionais obtidas no processo 
histórico de profissionalização da categoria (p. 02).

Desta forma, a questão dos professores temporários na educação pública 
já se mostrava uma temática preocupante na metade da década passada, 
em se tratando das categorias trabalhadas nesta pesquisa. A autora iden-
tifica que a precariedade dos contratos, a falta de estabilidade funcional, a 
“[...] ausência de associações de classe” e o isolamento destes professores 
em relação aos demais (p. 09) são elementos que vão de encontro ao movi-
mento histórico de profissionalização dos docentes e, apesar de o termo 
não estar presente na sua análise, compreendemos que potencializam a 
proletarização docente. No Ceará, a realidade demonstrada a partir desta 
pesquisa não é diferente.

O que procuramos demonstrar no presente artigo, através da análise 
do histórico de formação da política pública educacional do é que a Lei 
Complementar 22, de 2000, que rege o contrato temporário de professores 
no estado do Ceará, não é um acaso ou descuido da administração pública, 
já que atinge um número considerável de trabalhadores de forma quase 
inconstante ao longo dos anos, mas faz parte do processo maior de racio-
nalização do Estado e, consequentemente, da educação, que determina em 
grande parte o processo de formação histórica da Política Pública de Ensino 
Médio Integrado à Educação Profissional.

Sobre as abordagens gerenciais nas políticas públicas educacionais, 
Scaff (2011) nos mostra que elas podem se apresentar a partir da ideia de 
privatização. No senso comum, privatização é entendido como a “[...] trans-
ferência da propriedade do público ou do Estado para o interesse privado” 
(p. 147), mas não existe apenas esta forma. Ela pode se dar pela transmis-
são da responsabilidade do bem público a um especialista privado, através 
da governança ou controle, “[...] quando indivíduos ou entidades privadas 
adquirem maior poder de decisão sobre os serviços públicos” (Idem), pelo 
apoio e regência de entidades privadas a tais serviços e ainda por meio de 
ações em que “[...] os serviços permanecem fora do controle privado em 
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termos de propriedade, governança, prestação, financiamento e de acesso, 
mas a produção ou a prestação de tais serviços é modelada em um para-
digma particular de estilo empresarial” (Idem).

Este tipo de privatização, segundo a autora, pode ser entendido como 
“endógena”, que é o que “envolve a importação de ideias, métodos e práticas 
do setor privado para tornar o setor público cada vez mais comercial” (Idem, 
p. 149).

Esta forma específica se apresenta, segundo a nossa análise, como a 
mais difícil de ser identificada, já que não há o processo clássico de privati-
zação. Da mesma forma, apesar disso, não significa que não haja elementos 
de racionalização do Estado e da educação através dele, pelo contrário. A 
privatização endógena da educação é o modelo de controle do Estado e da 
iniciativa privada que de forma mais eficiente “racionaliza”, em termos capi-
talistas, os processos educacionais e as relações de trabalho docente, pois 
é de certa forma invisível e faz parte o mainstream da ideologia hegemônica 
na sociedade. Assim sofre menos resistência dos trabalhadores.

Este foi o modelo de privatização escolhido pelo estado do Ceará para 
a execução da política pública de Educação Profissional Integrada ao 
Ensino Médio. Tal processo atinge as relações de trabalho dos docentes 
e, consequentemente, sua profissionalização, os levando a precarização e 
proletarização do trabalho, categorias que procuramos demonstrar mais 
profundamente no texto completo da dissertação.

Resultados e discussão

Tabela 1 – Quadro comparativo entre professores efetivos e temporários – 2011 a 20148 9

ENSINO MÉDIO COMO UM TODO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Total Efetivos Temporários %  
Efetivos

%  
Temporários Total Efetivos Temporários %  

Efetivos
%  

Temporários
2011 14.261 5.847 8.222 40% 58% 1.740 388 1.153 22% 76%

2012 15.082 5.629 9.033 37% 59% 2.097 442 1.252 22% 59%

2013 16.515 5.293 10.830 32% 65% 2.614 400 1.824 15% 69%

2014 17.036 4.816 11.704 28% 68% 2.556 316 1.704 12% 67%

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019.

8 Produção própria, 2019
9 Todas as porcentagens são em números aproximados
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Analisando os dados acima, temos que, no período apresentado, houve 
um aumento significativo do total de professores, 2775 novos profissionais 
entre 2011 e 2014, representando um incremento de 19% no quadro docente 
do Estado. Na Educação Profissional esse número foi bem mais expressivo, 
816, um incremento de cerca de 40% no mesmo período. Esses números 
são compatíveis com a expansão da rede de Escolas Estaduais de Educação 
Profissional levada a cabo pelo Governo do Estado no período, quando 
houve um salto de 77 escolas em 57 municípios em 2011 para 106 escolas 
em 82 municípios em 2014, um incremento de aproximadamente 37% no 
número de EEEPs10. Apesar disso, a proporção de professores com contra-
tos de trabalho precário permaneceu quase inalterada. No período acima, 
em média 30% dos professores eram efetivos e cerca de 60% temporários. 
Na Educação Profissional o número de profissionais regidos pelo Estatuto 
do Servidor Público do Ceará é visivelmente menor, em média 20%, o de pro-
fessores temporários chega a 70%, e aparece a figura do professor regido 
pela CLT, ou considerado “terceirizado”, em média 10% do total. Atribuímos 
a presença desses profissionais na EP do Ceará ao fato de os professo-
res da base técnica das Escolas Estaduais de Educação Profissional serem 
selecionados por uma Organização Social11 (OS), o CETREDE12, e firmarem 
relação de trabalho com ela via CLT.

Em 2013 foi realizado um concurso público para provimento de cargos 
efetivos de professores da Rede Pública Estadual de Ensino13, com 3.000 
vagas ofertadas, mas não foi possível aferir o impacto do certame na expan-
são do número de professores, muito menos na proporção entre professores 
efetivos e temporários, pois o edital de convocação e o efetivo exercício 
dos novos concursados só ocorreu após o fechamento do Censo Escolar 
daquele ano, que ocorre em maio. O impacto só poderia ser medido a partir 
dos dados referentes ao ano de 2015.

10 10Disponível em:  <https://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content& 
vie w=article&id=3&Itemid=103>. Acesso em: 10 mai. 2019.

11 É um tipo de associação privada, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que recebe sub-
venção do Estado para prestar serviços de relevante interesse público.

12 Centro de Treinamento e Desenvolvimento.
13 Edital 007/2013, de 6 de junho de 2013.
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Tabela 2 – Quadro comparativo entre professores efetivos e temporários – 2015 a 2018

ENSINO MÉDIO COMO UM TODO ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Total Efetivos Temporários %  
Efetivos

%  
Temporários Total Efetivos Temporários %  

Efetivos
%  

Temporários
2015 20.424 7.581 11.129 37% 54% 3.041 640 1.569 21% 51%

2016 18.570 7.443 9.377 41% 51% 2.871 627 1.508 21% 52%

2017 15.734 6.346 8.565 40% 54% 3.315 824 1.759 24% 53%

2018 15.880 6.339 9.280 39% 58% 3.828 1.371 2.190 35% 57%

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019.

Aprofundando a análise dos dados anteriores e já podendo aferir o 
impacto do concurso público de 2013, verificamos que, de início, entre 2014 
e 2015, houve um visível incremento no número de docentes na rede — sal-
tamos para 3.388 professores a mais, ou 19% do total, mas a partir daí o 
movimento de ampliação do quadro docente entrou em um ciclo inverso, 
com decréscimo constante. A Educação Profissional seguiu a mesma ten-
dência, isto é, aumentou o seu quadro de professores em aproximadamente 
19% após o concurso público de 2013, mas na sequência continuou apre-
sentando o número de docentes expandido, fato justificado pela contínua 
ampliação da rede de EEEPs.

Tem-se que entre 2015 e 2016 houve uma redução de 1.854 professores, 
ou aproximadamente 9%, no quadro docente do estado. Em 2015, no geral, 
aproximadamente 55% dos profissionais do magistério no Ceará tinham 
vínculo empregatício temporário e, na Educação Profissional Integrada ao 
Ensino Médio mais especificamente, apenas 21% dos docentes eram regi-
dos pelo Estatuto do Magistério estadual. De acordo com os dados de 2016 
houve uma pequena redução de aproximadamente 4,5%, já que 51% dos 
profissionais eram regidos por contratos temporários como um todo, mas, 
apesar deste quadro, a proporção de professores efetivos na Educação 
Profissional Integrada ao Ensino Médio permaneceu praticamente a mesma, 
aproximadamente 20%.

Entre 2016 e 2017 o quadro geral de docentes se reduziu ainda mais, com 
2.836 professores a menos na rede, ou 15,5% do total — embora, mais uma 
vez, a proporção entre professores efetivos e temporários tenha mudado 
pouco, com aproximadamente 40% de professores efetivos e 54% de tempo-
rários. Também não houve mudança significativa na Educação Profissional, 
com 53% de professores temporários e apenas 25% de docentes regidos 
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pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Ceará. 2018 trouxe uma realidade 
um pouco diferente. A nova portaria de lotação14 da Secretaria de Educação 
trouxe pela primeira vez a possibilidade de que o professor efetivo tivesse 
preferência no processo de seleção para o trabalho nas EEEPs, o que está 
de acordo com o Estatuto do Magistério Oficial do Ceará. Até então a ordem 
de lotação dependia de um processo avaliativo, que levava em consideração 
a colocação do professor, em detrimento do regime de trabalho. Esta nova 
portaria tornou possível, apesar da tendência geral de decréscimo do quadro 
docente, o aumento da proporção de professores efetivos no EMI do Ceará 
de, em média, 20% a 25% para 35% naquele ano.

Percebe-se, entre 2011 e 2014, um aumento gradativo do número de 
professores (4,75% ao ano), uma proporção acima dessa média entre 2014 
e 2015 (19% em apenas um ano), mas uma redução sistemática do qua-
dro de docentes do estado entre 2015 e 2018 (5,5% ao ano). Este fato, por 
si só, demandaria uma pesquisa que investigasse suas causas e impactos 
na política pública educacional, mas este não é nosso foco no momento. 
Então, voltando ao nosso objeto, podemos perceber que na análise dos 8 
anos apresentados em sequência, a proporção de docentes com contrato 
de trabalho precário, sem estabilidade funcional ou plano de carreiras na 
rede pública estadual e, mais especificamente, na Educação Profissional 
integrada ao Ensino Médio do Ceará, nos parece um número consolidado.

Em relação ao nosso objeto específico, destacamos que a contratação 
de professores nas escolas profissionalizantes de tempo integral é realizada 
a partir de uma seleção baseada no artigo 3º da Lei 14.273, de 2008, e alte-
rada pela Lei 15.928, de 2015, se sobrepondo à Lei 10.884, de 1984 — ou 
Estatuto do Magistério Oficial do Estado — no que tange a ingresso e lotação 
de docentes na Rede Pública de Ensino. Esta seleção é feita por edital público 
específico, sob responsabilidade do núcleo gestor de cada escola, determi-
nado por portaria de lotação da Secretaria de Educação Básica (SEDUC) a 
cada ano. Da mesma forma, o contrato temporário de professores no estado 
é regido pela Lei Complementar 22, do ano 2000.

O contrato temporário, segundo a referida lei, deve ter por fim suprir 
carências como licenças de saúde, gestante, para capacitação profissional 
ou para a “implementação de projetos educacionais” (CEARÁ, 2000).

Ainda de acordo com os artigos 5º, 6º e 7º da Lei Complementar 22,

14 Portaria nº 1451/2017 – GAB.
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Art.5º [...]
§1º - A contratação far-se-á preferencialmente com professor 
aprovado em concurso público de provas e títulos na área da 
carência a ser atendida, obedecida a ordem de classificação, não 
gerando direito a nomeação por tratar-se de situação emergen-
cial e transitória. [...].
Art.6º - O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar 
extinguir-se-á, sem direito a indenização, no término do prazo 
contratual.
Art.7º - O contrato de que trata esta Lei Complementar poderá 
ser rescindido, sem direito a indenizações:
[...] b) em virtude de avaliação do corpo discente, Núcleo Gestor e 
Conselho Escolar, declarada em reunião, considerando inconve-
niente a permanência do professor na área ou disciplina para a 
qual foi contratado (grifos nossos).

Considerações finais

Pode-se apreender, pois, que grande parte dos docentes na Rede Pública 
Estadual e a maioria nas Escolas Estaduais de Educação Profissional não 
tem qualquer tipo de estabilidade funcional ou seguridade social, segundo 
a legislação que rege seu vínculo de trabalho com o Estado, estando sujei-
tos à “conveniência” do núcleo gestor em relação ao seu trabalho e sendo 
absolutamente relativo e não específico dentro da legislação existente o 
que seria ou não conveniente à sua permanência na unidade escolar e, con-
sequentemente, à manutenção do seu emprego, ou seja, sua condição de 
sobrevivência material.

Os referidos achados têm forte impacto nos processos de profissionali-
zação e proletarização dos docentes submetidos a este regime de trabalho, 
já os colocam em um verdadeiro quadro de “fascismo social”, como nos 
mostra Santos (1999).
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: 
ABORDAGEM SOBRE ENERGIA SOLAR NO  

CURSO DE ELETRICISTA

Lucielen Nunes Barroso Nascimento1 | João dos Santos Cabral Neto2

Resumo: O presente trabalho propõe o uso da Aprendizagem Baseada 
em Projetos (ABP) como uma estratégia para o ensino e aprendizagem de 
conceitos básicos sobre o sistema de geração de eletricidade por meio da 
energia solar fotovoltaica, contribuindo para a formação do aluno do curso 
de eletricista instalador no que tange a importância e aplicabilidade dessa 
fonte de energia. A pesquisa fundamentou-se seguindo a ideia da pesqui-
sa-ação em que os participantes são mobilizados para a construção de 
conhecimento num processo de reflexão da ação, fazendo com que os 
envolvidos realizassem um papel ativo na resolução de problemas. Como 
instrumento de avaliação e coleta de dados, utilizou-se uma rubrica para 
descrever um resultado possível de sua aprendizagem e um questionário 
para análise da experiência quanto à participação na ABP. Ao término da 
aplicação, constatou-se que a ABP é uma estratégia de relevante uso em 
sala de aula, tornando o ensino mais dinâmico. Quanto à aprendizagem 
pôde-se verificar que os alunos conseguiram ter uma maior interatividade 
com o tema estudado, demonstrando entendimento quanto a diversos con-
ceitos, como tipos de sistemas, funcionamento, características etc.
Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projetos, Energia Solar, Ensino, 
Eletricista.

1 Mestranda do Curso de Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico do Instituto Federal do Am-
azonas - IFAM, lucielen.nunes@gmail.com;

2 Professor orientador: Doutor em Física, Instituto Federal do Amazonas – IFAM, jneto@ifam.edu.br.
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Introdução

As fontes renováveis ou alternativas têm sido um tema de bastante des-
taque no Brasil e no mundo, principalmente nos últimos anos devido 
à crise energética sofrida pelo país. Muitos autores, como Cunha e 

Miranda (2012), Jahnel et al. (2013), Avello e Silva (2014), abordam a impor-
tância do tema Energia, em especial a Solar por se tratar de um assunto 
relevante para a sociedade.

O tema energia está presente no currículo nacional, no qual pode ser 
encontrado tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais dos ensinos 
Fundamental e Médio, como atualmente na Base Nacional Comum Curricular 
para estes níveis de ensino (BRASIL, 2018). Esse tema também faz parte das 
ementas de cursos profissionalizantes quando abordam conteúdos sobre 
fontes de energia, devendo, portanto, ser abordado em um contexto real de 
forma que façam mais sentido para o estudante, levando-o ao pleno desen-
volvimento, preparando-o para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho (BRASIL, 1996).

Embora existam diversas fontes renováveis, a solar tem se mostrado 
uma excelente alternativa para contribuir com a matriz energética do Brasil, 
uma vez que o Sol pode ser considerado como uma fonte inesgotável de 
energia considerando a escala de tempo da terra e os níveis de consumo 
energético mundial (SOUZA, 2016).

No Brasil, ainda que em locais menos ensolarados, é possível gerar mais 
eletricidade solar do que no local mais ensolarado da Alemanha (PEREIRA 
et al., 2017).

Desta forma, diante das características profícuas que o Sol fornece, 
optou-se por desenvolver um trabalho cujo tema de estudo fosse a Energia 
Solar Fotovoltaica, pois permite uma variedade de questões que podem ser 
trabalhadas com os alunos, contribuindo com o desenvolvimento de uma 
melhor compreensão sobre esse tema, e que eles, como futuros profissio-
nais eletricistas possam fazer a diferença onde estiverem atuando. Essa 
pesquisa foi realizada com uma turma do curso de eletricista em parce-
ria com a prefeitura para qualificar pessoas que estavam desempregadas, 
contribuindo para um novo ramo de trabalho, no qual o tema energia solar 
fotovoltaica está fortemente atrelado a área de eletricidade.

A experiência em ministrar o conteúdo de fontes renováveis em cur-
sos profissionalizantes, no que diz respeito à energia solar, aponta que o 
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educando ainda tem um conhecimento incipiente a respeito do assunto, o 
que traz amparo para o desenvolvimento deste trabalho.

Perante este cenário, propõem-se como problema de pesquisa averiguar 
de que forma possível tornar significativa aos alunos do curso profissiona-
lizante de eletricista a utilização da energia solar fotovoltaica como fonte 
geradora de energia elétrica?

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo propor o uso da 
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) como uma estratégia para o 
ensino e aprendizagem de conceitos básicos sobre o sistema de geração 
de eletricidade por meio da energia solar fotovoltaica, contribuindo para a 
formação do aluno do curso de eletricista instalador no que tange a impor-
tância e aplicabilidade dessa fonte de energia.

A estratégia utilizada, a ABP, foi aplicada com base nos princípios da pes-
quisa-ação, na qual os alunos desenvolveram várias atividades e realizaram 
diversas pesquisas até a ação, e puderam, ao final, expor o que produziram 
na forma de uma mostra de trabalhos.

Como desfecho do projeto, ao analisar os resultados do teste diagnós-
tico realizado com a turma, verificou-se que a maioria dos alunos, antes 
da aplicação do projeto, tinha apenas noções sobre as fontes renováveis, 
inclusive a solar, mas ao final da aplicação da ABP, alguns conseguiram con-
ceituar, outros passaram a explicar o funcionamento básico dos sistemas e 
entender a importância e aplicabilidade dos mesmos.

Metodologia

No presente trabalho utiliza-se de elementos fundamentais encontra-
dos na pesquisa-ação, que de acordo com Thiollent (2011, p. 21), faz com 
que “os pesquisadores desempenhem um papel ativo no equacionamento 
dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações 
desencadeadas em função dos problemas”. Esse tipo de pesquisa de fato 
envolve os alunos, propondo busca por soluções que ocasionaram eviden-
temente em conhecimento, levando a um tipo de pesquisa-ação, conhecida 
como estratégica, a qual, segundo El Andaloussi (2004), relaciona a resolu-
ção do problema com a produção de conhecimento, a ABP vem colaborar 
com a pesquisa-ação, justamente por contribuir com essa relação.

Os sujeitos da pesquisa foram 20 alunos, divididos em 4 (quatro) equipes, 
do curso de Eletricista Instalador Residencial de Baixa Tensão, da modalidade 
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Qualificação, de uma Instituição de Educação Profissional e Tecnológica da 
cidade de Manaus, sendo realizada no primeiro semestre de 2019. Todos 
eram maiores de idade, tendo como maioria, pessoas do sexo masculino, de 
baixa renda e desempregadas, as quais foram em busca de uma educação 
profissional por meio de uma parceria com a prefeitura da cidade.

Antes de citar o itinerário da pesquisa, é importante salientar as fases 
da pesquisa ação para posteriormente traçarmos um paralelo com a ABP. 
Esse paralelo é possível devido à flexibilidade da pesquisa-ação, a qual pode 
iniciar geralmente pela “fase exploratória” e terminar com a “divulgação dos 
resultados” tendo temas intermediários que podem ou não estar ordenados 
de forma temporal (THIOLLENT, 2011). Resumimos as fases da pesquisa-
-ação em quatro: Fase Exploratória, Fase de Pesquisas Avançadas, Fase de 
Ação e Fase de Avaliação.

A tabela 01 a seguir resume e relaciona as fases da pesquisa-ação com 
as etapas da ABP, detalhando-as posteriormente.

Tabela 01 – Fases da Pesquisa-ação x Etapas da ABP

FASES DA  
PESQUISA-AÇÃO ETAPAS DA ABP ATIVIDADES

Fase Exploratória - Planejamento

Definição de Indicadores almejados, 
Planejamento do tema, das atividades, 
dos recursos, dos roteiros, diagnóstico 
da turma etc.

Fase da Pesquisa 
Profunda 

- Introdução e Planejamento em equipe de ABP;
- Fase de Pesquisa: Coleta de Informações; 
- Criação, desenvolvimento, avaliação inicial da 
apresentação e artefatos prototípicos;
- Segunda Fase da Coleta de Informações. 

Início do projeto com os alunos; Apre-
sentação da ABP e da questão mo-
triz; formação dos grupos; estudos e 
pesquisas
direcionadas; oficinas; produção dos 
artefatos e avaliação formativa. 

Fase de Ação - Desenvolvimento da apresentação final e 
- Publicação do Produto ou do artefato. 

Divulgação dos resultados provenien-
tes das soluções pesquisadas para re-
sponder a questão motriz; retorno aos
alunos sobre seus feitos e publicação 
dos vídeos na web.

Fase de Avaliação - Avaliação
Avaliação das ações realizadas pelos 
alunos e Avaliação da aplicação do 
projeto.

Fonte: Autor do trabalho.

Itinerário da Pesquisa

Antes do professor implementar a ABP é necessário Planejar, ou seja, 
definir que resultados pretende-se alcançar na aprendizagem, os recursos 
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necessários para realização das atividades, o tempo para desenvolvimento 
de cada etapa do trabalho a ser realizado pelos alunos, a preparação dos 
materiais de pesquisa e dos roteiros de aprendizagem (materiais textuais 
que serviram para nortear as atividades e procedimentos). Após essa fase 
passou-se para as próximas etapas, as quais foram: introdução e planeja-
mento em equipe de ABP; fase de pesquisa inicial - coleta de informações; 
criação, desenvolvimento, avaliação; segunda fase de coleta de informações; 
apresentação de artefatos e publicação do produto. A seguir temos uma 
descrição mais detalhada sobre as etapas, baseadas em Bender (2014):

I - Introdução e Planejamento em equipe de ABP: Nesta etapa explana-se 
sobre a ABP; apresenta-se o vídeo âncora3; apresenta-se a questão motriz; 
explica-se o que são os roteiros; dividem-se os alunos em equipes e reali-
za-se a dinâmica de brainstorming; discute-se sobre a ideia de artefatos e 
produtos; estabelecem-se metas e dividem-se as tarefas. Além destas ati-
vidades, foram apresentados o cronograma e o site4 criado como suporte 
para o trabalho a ser desenvolvido pelos alunos, no qual poderiam ter acesso 
para realizar as pesquisas e desenvolver as atividades. A questão motriz 
proposta aos alunos foi: Identificar um problema ou uma situação em uma 
casa, em uma empresa ou até mesmo na rua, em que a utilização de ener-
gia elétrica convencional possa ser substituída ou complementada por 
energia solar fotovoltaica.

II - Fase de Pesquisa Inicial - Coleta de Informações: Esta etapa corres-
ponde à fase das pesquisas mais específicas, em que foram coletadas 
diversas informações e cada equipe teve que realizar estudo a respeito da 
energia solar. Para orientar estas pesquisas, os estudantes responderam 
webquests5 que constavam nos roteiros de aprendizagem. Estas atividades 
foram desenvolvidas para levar os alunos a estudarem de fato a respeito 
do assunto, uma vez que para responder a questão motriz, era necessário 

3 Vídeo que serviu como âncora: Vídeo Matéria Fantástico - Energia Solar:  https://www.youtube.
com/watch?v=iDseQ-BI9Yc

4 Para não prejudicar a avaliação às cegas, o enderço do site será disponibilizado após o resultado 
da avaliação deste trabalho. Nele constam todos os roteiros e materiais para realização do projeto.

5 Uma webquest (do inglês, pesquisa, jornada na web) é uma metodologia que direciona o trabalho 
de pesquisa utilizando os recursos da internet. Em geral, a webquest é elaborada por um professor 
com questões a serem respondidas pelos alunos. [...] O conceito foi criado em 1995 por Bernie 
Dodge, professor da universidade de San Diego, na Califórnia, Estados Unidos (BENDER, 2014).
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realizar leitura de artigos, revistas e outros trabalhos relacionados ao tema. 
Nesta fase foi realizada ainda, por meio de uma empresa externa, uma 
palestra a respeito da energia solar fotovoltaica, e foi realizada também uma 
oficina sobre a construção de uma placa solar caseira por meio de Leds. 
Esta oficina teve como objetivo contribuir com as ideias das equipes para 
desenvolver suas maquetes ou artefatos.

III - Criação, desenvolvimento, avalição inicial da apresentação e de arte-
fatos prototípicos: A partir deste momento, os encontros foram voltados 
para discussão e desenvolvimento do artefato. Os roteiros de aprendiza-
gem para esta etapa foram direcionados para organização e montagem do 
artefato. Foi realizada uma avaliação inicial do trabalho desenvolvido, uma 
avaliação formativa dos produtos até o momento confeccionados, de modo 
a encorajar o aluno, concedendo feedbacks positivos e contribuindo com 
sua autoavaliação.

IV - Segunda Fase da Coleta de Informações: Após as análises oriundas 
da avaliação formativa e conforme a necessidade de cada equipe, foram 
realizadas pesquisas adicionais para conclusão dos artefatos. Salienta-se 
que estes são itens criados ao longo da execução do trabalho de cada 
equipe e irão representar possíveis soluções ou ainda aspectos para solu-
ção da questão motriz, que no caso, está relacionado à utilização da energia 
solar fotovoltaica. Nesta fase, as novas pesquisas realizadas deveriam ter 
como objetivo preencher as lacunas que ainda existiam no projeto, evitando 
maiores mudanças que descaracterizassem o trabalho que já foi iniciado 
(BENDER, 2014).

V - Desenvolvimento da apresentação final e publicação do produto ou 
artefato: Correspondem as últimas etapas do projeto, em que as equipes 
fizeram uma apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos para os 
alunos e professores de outras turmas da mesma escola. Como um dos 
diferenciais da ABP é a publicação do trabalho realizado, foi proposto que as 
equipes confeccionassem um vídeo explicativo sobre os seus produtos. Os 
links desses vídeos, bem como as fotos dos encontros e da apresentação 
final, foram publicados no site criado.
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Durante as apresentações foram feitas observações avaliativas sobre 
o desempenho individual e da equipe como parte da avaliação da apren-
dizagem. Para realização dessa etapa, foi desenvolvida uma rubrica onde 
contém pontos considerados importantes para analisar e qualificar o apren-
dizado do aluno durante todo o processo.

Energia solar fotovoltaica e ABP

A energia proveniente do Sol é utilizada pela humanidade desde o princí-
pio das civilizações. Atualmente sua fonte de energia não apenas continua 
sendo útil para a vida como passou a ser uma das fontes de energia mais 
promissoras para a matriz energética mundial, por isso deve fazer parte do 
desenvolvimento presente nas sociedades. Uma das questões essenciais 
para o desenvolvimento sustentável está na inovação e desenvolvimento de 
tecnologias de conversão e aproveitamento de recursos energéticos natu-
rais (PEREIRA et al., 2017).

A intensidade de energia que podemos obter do Sol é imensa, a energia 
solar que incide sobre a superfície da terra é superior a aproximadamente 
10.000 vezes a demanda bruta de energia atual da humanidade (GALDINO, 
1998). No entanto ainda é pouco utilizada ou incentivada para produção em 
maior escala, devido ao seu processo de capitação ainda ser considerado de 
baixo rendimento.

São várias as formas de aproveitamento da energia solar, como por exem-
plo, através de arquiteturas bioclimáticas, as quais procuram aproveitar o 
máximo a luz natural do ambiente. Outro aspecto que pode ser aproveitado 
é para aquecimento térmico, substituindo o uso de aquecedores, chuveiros 
elétricos etc.

Este trabalho, por envolver alunos do curso de eletricista, abordou mais 
especificamente a geração de energia solar fotovoltaica, a qual ocorre por 
meio da conversão direta de energia luminosa em eletricidade por meio 
do efeito fotovoltaico. Pelo que se tem registro, o efeito fotovoltaico foi 
observado pela primeira vez em 1839 por Edmond Bequerel e consiste no 
surgimento de uma diferença de potencial entre dois semicondutores com 
características elétricas diferentes (BUHLER, 2013).

Um sistema fotovoltaico é constituído por painéis compostos por 
células fotovoltaicas que transformam a radiação solar diretamente em 
energia elétrica, podendo ser conectado à rede da concessionária, conhe-
cido como sistema on grid, ou ainda isolado, conhecido como sistema off 
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grid, geralmente utilizado em regiões com difícil acesso a eletricidade. Este 
sistema pode ou não ter armazenamento de energia por meio de baterias.

A região norte do país, embora tenha alta variação sazonal do clima, de 
acordo com Pereira et al. (2017, p. 42), tem incidência de radiação global 
horizontal de 4825 Wh/m2, o que torna viável o aproveitamento da energia 
solar fotovoltaica para geração de eletricidade.

Pode acontecer que o tema energia solar não seja abordado de forma 
que produza no aluno a compreensão da real importância que deve ser dada 
à questão das fontes renováveis de energia, sendo preciso focar mais na 
aprendizagem significativa do que favorecer apenas a memorização. Para 
isso existem estratégias que podem contribuir substancialmente nesse pro-
cesso, uma delas é a ABP.

Sendo assim, a ABP foi adotada neste trabalho por ser uma estratégia 
de ensino e aprendizagem que contribui para uma aprendizagem significa-
tiva, uma vez que ajuda no desenvolvimento cognitivo do estudante de uma 
forma mais dinâmica, na qual ele se torna autor do seu próprio conheci-
mento, possuindo um envolvimento mais ativo no processo e o professor 
não é mais um mero transmissor de conteúdos e sim um orientador. O Buck 
Institute for Education – BIE define a ABP como:

[...] um método sistemático de ensino que envolve os alunos 
na aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de um 
extenso processo de investigação estruturados em torno de 
questões complexas e autênticas e de produtos e de tarefas cui-
dadosamente planejados (MARKHAM et al., 2008, p. 18).

Podemos encontrar outras definições semelhantes ou complementares 
a anterior, entre elas a de Bender (2014), que descreve a ABP como:

[...] uma atividade que utiliza projetos autênticos e realista 
baseados em uma questão, tarefa, ou problemática altamente 
motivadora e envolvente, para ensinar conteúdos acadêmicos 
aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a resolução 
de problemas. (BENDER, 2014, p. 15).

A ABP é uma estratégia de ensino e aprendizagem que leva o estudante a 
ser mais autônomo, levando-os adquirir conhecimento por meio de pesqui-
sas que podem envolver questões complexas e cuidadosamente planejadas.
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Para trabalhar com a ABP deve-se conhecer alguns termos que são utili-
zados na sua aplicação, por exemplo: âncora, questão motriz, voz e escolha 
do aluno, artefatos, dentre outros. Âncora é um material que tem como pro-
pósito despertar o interesse do estudante para o tema do projeto, podendo 
ser um texto, um vídeo, um áudio etc. A questão motriz, segundo Bender 
(2014, p.44), “é o foco principal da experiência com a ABP”. Seu papel é deli-
near as partições específicas necessárias para a solução do problema e 
orientar o caminho a ser percorrido para o desenvolvimento do trabalho. A 
voz e escolha do estudante estão relacionadas com a autonomia do aluno 
para alcançar seus objetivos, sendo composto das atividades a serem rea-
lizadas para encontrar a solução do problema, uma vez que eles constroem 
suas próprias experiências de aprendizagem.

Na ABP os resultados obtidos não são necessariamente materializados 
na forma de texto, relatório, artigo ou uma apresentação, mas podem assu-
mir outras formas, tais como: podcasts, website, vídeo, maquetes etc., que 
abordem o problema estudado, a fundamentação teórica capaz de subsi-
diar o seu desenvolvimento e a solução do problema. Estes materiais são 
os artefatos. Dessa forma, conhecendo os termos e as características da 
ABP, o professor deve passar para o próximo passo que é construir o pla-
nejamento e posteriormente partir para a execução do projeto seguindo as 
etapas que foram descritas no itinerário de pesquisa.

Resultados e discussão

Após a parte introdutória definida como primeira etapa do trabalho, os 
alunos desenvolveram diversas atividades de pesquisas a respeito do tema, 
participaram de oficinas e ainda de palestra correspondendo à segunda 
etapa do trabalho. Desta forma puderam estudar conceitos sobre a energia 
solar e posteriormente discutir como essa energia poderia ser transformada 
em energia elétrica por meio do fenômeno fotovoltaico. Estas ações ajuda-
ram a pensar na solução para responder à questão motriz.

Na terceira etapa do trabalho desenvolvido pelos alunos, em que iniciaram 
a parte de montagem e teste dos seus artefatos, aplicaram os conhecimen-
tos a respeito dos tipos de sistemas fotovoltaicos, dessa forma, das quatro 
equipes formadas, duas abordaram o sistema solar fotovoltaico on grid, o 
qual é interligado à rede da concessionária, enquanto as outras duas abor-
daram em seus projetos o off grid, que tem por finalidade fornecer energia 
elétrica para população de regiões mais isoladas.
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Preparando-se para as apresentações, as equipes aprimoram suas pes-
quisas conforme descreve a quarta etapa. Estudaram ainda conceitos no 
nível de mercado de energia, custos, retorno de investimento etc. As apre-
sentações das equipes, quinta etapa do trabalho, foram reunidas em uma 
“Mostra de trabalho final do curso de Eletricista Instalador Residencial”. Cada 
equipe preparou seu artefato para explicar a ideia desenvolvida por eles de 
modo a responder a questão motriz. Na figura 1 mostram-se as maquetes 
desenvolvidas como artefatos produzidos pelas equipes.

Figura 1- Maquetes desenvolvidas pelas equipes

Fonte: Autor do trabalho.

Ao final do processo pode-se observar como os alunos assimilaram a 
ideia de se gerar energia elétrica por meio da energia solar fotovoltaica. Nos 
roteiros de aprendizagens 3 e 4, os alunos foram instigados a pesquisar 
sobre conceitos alusivos ao tema, equipamentos utilizados, tipos de siste-
mas fotovoltaicos e seu funcionamento. Diante disso, ao analisar por meio 
do diagnóstico inicial as poucas noções que os alunos tinham a respeito do 
tema antes do projeto, pode-se verificar que os mesmos tiveram uma evo-
lução em seu desenvolvimento, uma vez que passaram a entender melhor 
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conceitos relacionados à energia solar fotovoltaica, descrevendo os tipos de 
sistemas, como o interligado à rede ou o sistema isolado, o funcionamento 
básico dos mesmos, os equipamentos envolvidos etc.

Ainda assim, os alunos conseguiram relacionar o que estudaram e aplicar 
esses conceitos nas maquetes que representavam, além da solução para a 
questão motriz, a ideia de instalação desses sistemas, materializando solu-
ções energéticas para população ribeirinha, por meio do sistema off grid, 
como visando economia e sustentabilidade para a cidade através do sis-
tema on grid.

Essas ideias foram expostas na mostra de trabalho final do curso, que 
fez parte da apresentação pública pertinente a ABP. Essa etapa contribui 
para que os alunos valorizassem o trabalho que eles mesmos realizaram, 
colaborando com maior envolvimento das equipes, melhorando o nível de 
compreensão sobre o tema no que diz respeito à importância e aplicabili-
dade desses sistemas, haja vista que alguns alunos conseguiram responder 
e discutir perguntas e questionamentos feitos pelos visitantes.

Para ajudar na avaliação da aprendizagem foi utilizada uma rubrica, por 
meio da qual se pôde acompanhar o desenvolvimento dos estudantes desde 
a parte dos roteiros, onde foram evidenciadas as pesquisas iniciais, até a 
apresentação na qual foi feita a observação de cada aluno e sua respectiva 
equipe. A ABP nos leva a analisar o processo como um todo e não apenas 
uma apresentação final, instigando a observar a atuação e o desenvolvi-
mento do aluno durante toda a evolução do seu trabalho.

Ao término do trabalho dos alunos foi aplicado um questionário para ava-
liar a experiência vivenciada pelos mesmos. Na figura 02 a seguir é possível 
visualizar o resultado de alguns tópicos deste questionário.

Figura 2 – Análise do Questionário

Fonte: Autor do trabalho.
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Por meio do questionário observou-se que a maioria considerou uma 
experiência válida, na qual 86% dos participantes reconheceram que os 
roteiros de aprendizagem tiveram um papel importante, orientando os alu-
nos no desenvolvimento do trabalho. Quanto às pesquisas solicitadas 64% 
realizaram algumas, ou seja, não todas. Um destaque observado é para os 
artefatos, pois 93% dos alunos gostaram de seus produtos como solução da 
questão motriz. Por fim, 79% dos alunos declararam que trabalhariam com a 
ABP novamente, por ser uma forma de pesquisar com criatividade.

Algumas dificuldades foram encontradas pelos participantes, as quais 
se destacam: a dificuldade de acesso à internet, o trabalho em equipe e a 
aquisição de materiais para desenvolver os produtos. Ainda assim, o desen-
volvimento do trabalho contribuiu para alcançar o objetivo proposto.

Considerações finais

Constatou-se que a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é de fato 
uma possível estratégia para ser usada em sala de aula, uma vez que tira 
o aluno de sua zona de conforto, levando-o a estudar e a desenvolver o 
projeto, ainda que nem todos tenham o mesmo comprometimento, ou estu-
dem da mesma forma, mas todos acabam se envolvendo por se tratar de 
um processo de aprendizagem dinâmico que leva a inserção de pesquisa 
e favorece a criatividade. No entanto, este tipo de trabalho requer bastante 
tempo de planejamento e atenção no cumprimento de cada etapa para que 
não se desconfigure como proposta de uma ABP.

Esse trabalho veio contribuir também com o curso de eletricista, uma vez 
que se tratava de uma turma especial, onde sua real finalidade era capaci-
tar trabalhadores desempregados para retornarem ao mercado de trabalho 
por meio de uma nova profissão. Através do projeto, os alunos perceberam 
como a temática da energia solar estava dentro da área de estudo e vislum-
braram a possibilidade tanto de serem usuários, mas também de atuarem 
como instalador de sistemas fotovoltaicos, uma vez que há oportunidades 
para se inserir nesse novo mercado que está em expansão.

Dessa maneira, podemos concluir que a proposta de utilizar a ABP para 
o ensino e aprendizagem de conceitos básicos sobre o sistema de geração 
de eletricidade por meio da energia solar fotovoltaica foi desenvolvida com 
êxito não apenas pelo envolvimento dos alunos, mas pela resposta obser-
vada no processo de aprendizagem.
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ESCOLAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS:  
ESPAÇOS DE RESISTÊNCIA E LUTA PELO 

FORTALECIMENTO DO CAMPO

Patrícia Larisse Alves de Sousa1 | Valdir França de Macêdo Filho2

Resumo: O presente artigo trata-se de um estudo bibliográfico acerca do his-
tórico das Escolas Famílias Agrícolas no Brasil, cujo objetivo é refletir sobre 
as contribuições dessas instituições para o fortalecimento do campo. No 
Brasil, a educação do/no campo sempre esteve à margem das discussões 
prioritárias do Estado, visto que, nunca houve um projeto educacional que 
garantisse na prática a oferta de um ensino público que respeitasse e prio-
rizasse realmente a cultura, as riquezas e as potencialidades educativas do 
contexto campesino. A educação pública para as populações rurais, apesar 
dos avanços históricos, nunca deixou de atender aos interesses das clas-
ses dominantes e ao contexto urbano. No entanto, contrapondo-se a esse 
modelo, temos as Escolas Famílias Agrícolas, que foram instaladas por meio 
de organizações de trabalhadores rurais como uma forma de resistência e 
luta pelo fortalecimento do campo. O modelo Escola Família Agrícola oferta 
um ensino com metodologias adequadas à vida no campo, com foco na for-
mação integral e na profissionalização do educando para promoção do meio 
rural. Nos últimos anos, essas escolas se espalharam por todas as regiões 
do país, contribuindo significativamente para: formação integral e profis-
sionalização dos jovens campesinos, promoção de práticas de alternância, 
desenvolvimento do protagonismo juvenil, maior participação política dos 
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Rio de Janeiro – UFRRJ; 
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jovens campesinos, socialização de conhecimentos, parceria entre família e 
escola nas práticas educativas, combate ao êxodo rural, maior desenvolvi-
mento sustentável do campo e melhoria da produção agrícola familiar.
Palavras-chave: Escolas Famílias Agrícolas, Educação do/no campo, 
Desenvolvimento rural.



2082
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

A história da escolarização da população dos territórios rurais brasi-
leiros foi marcada por lutas de movimentos sociais que buscavam 
defender os direitos dos diferentes sujeitos do campo e o fortaleci-

mento do contexto sociopolítico campesino, visto que, o campo era visto 
como lugar de atraso, descaso e subordinação.

No Brasil, as primeiras políticas educacionais pensadas para a popula-
ção dos territórios rurais surgiram nos anos 30 para atender aos interesses 
da elite agrária e reduzir o intenso processo migratório nacional.

A partir da década de 1980, com redemocratização do país, a população 
campesina ganhou importantes direitos educacionais relacionados ao res-
peito à diversidade e às singularidades do campo, que foram materializados 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394/96.

Nessa época, a educação do campo começou a ser pauta de debates entre 
os movimentos sociais que defendiam os direitos do homem do campo e o 
Estado. Esses debates buscavam abandonar a concepção ruralista e criar 
um novo paradigma para educação para o povo campesino. O objetivo dos 
movimentos sociais era articular uma educação que preparasse os povos 
do campo para a sobrevivência no meio rural, sendo este valorizado como 
um espaço de vida, cultura, construção e trabalho. A educação do campo 
trata-se da luta pelo direito à educação que atenda às necessidades do povo 
do campo, sem viés compensatório e mercantilista. (CALDART, 2000).

Diante desse cenário, destaca-se a expansão das Escolas Famílias 
Agrícolas (EFAs), instituições de ensino comunitárias instaladas em meio 
rural, que buscam potencializar o saber, a formação integral e profissional 
do educando, bem como o desenvolvimento campesino numa perspectiva 
sustentável.

No Brasil, o modelo de Escola Família Agrícola adotado segue a linha da 
Pedagogia da Alternância, o qual proporciona aos alunos práticas pedagógi-
cas em consonância com suas próprias realidades, tendo além do ambiente 
escolar, a família, como espaço de aquisição, disseminação e produção de 
conhecimentos. A alternância “[...] torna possível formar uma rede de sub-
jetividade capaz de ser um instrumento de reflexão do(s) sujeitos(s) sobre 
ele(s) mesmo(s) e sobre como eles se organiza/organizam e se posiciona /
posicionam na sociedade”. (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, p. 75).

Esse modelo de Escola Família Agrícola tem como parâmetro a proposta 
desenvolvida na França, na década de 1930, e foi implantado pela primeira 



2083
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

vez no Brasil em 1968, no Espírito Santo, contrapondo-se à configuração 
formativa engessada do sistema educacional da época para as populações 
rurais.

Atualmente, no Brasil, em todas as regiões existem EFAs, tais escolas 
ofertam um ensino com metodologias adequadas à vida no campo, com 
foco na formação integral e na profissionalização do educando para promo-
ção do meio rural. Além disso, cabe destacar que, são escolas que atendem 
especificamente ao público do campo, que vive do trabalho rural e que luta 
pela sobrevivência desse espaço enquanto território de desenvolvimento 
humano, econômico e social.

Com base no contexto acima esboçado, o presente artigo trata-se de um 
estudo bibliográfico que tem como objetivo refletir sobre as contribuições 
das Escolas Famílias Agrícolas, enquanto espaços de resistência e luta, para 
o fortalecimento do campo.

Breve contexto histórico brasileiro do modelo “Escola Família 
Agrícola”

O modelo Escola Família Agrícola vem se tornando grande referência 
em educação do campo devido às suas grandes contribuições para desen-
volvimento dos meios rurais brasileiros, sendo que seu surgimento está 
associado à história da Pedagogia da Alternância, que surgiu na década 
de 1930, na França, diante da necessidade desse país de ofertar formação 
escolar adequada aos seus agricultores.

No Brasil, esse modelo chegou na década de 1960, numa época onde a 
educação para os povos campesinos ainda era negligenciada pelo Poder 
Público, conforme destaca Araújo:

[...] o processo de implantação das EFAs, no Brasil, teve início no 
auge da ditadura militar, período em que o campo sofreu um pro-
cesso de total abandono por parte dos poderes públicos, excluindo 
a agricultura familiar. As políticas públicas para o campo, naquela 
época, estavam centradas na grande produção agropecuária, no 
modelo de agricultura patronal, voltado para monoculturas e o 
mercado externo, associado à sofisticação tecnológica, conhe-
cida como modernização conservadora. (2005, p. 91).
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A primeira Escola Família Agrícola brasileira foi implantada em 1968, 
no estado do Espírito Santo, em consequência ao abandono em massa do 
campo provocado pelo êxodo rural. Essa escola teve influência e apoio da 
igreja católica e da manifestação social dos agricultores, com base nos prin-
cípios da educação popular e da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire.

Com a consolidação da primeira escola, aos poucos, o modelo Escola 
Família Agrícola foi se espalhando pelo país.

Os anos seguintes marcaram a criação de mais outras cinco 
EFAs de 2° grau em diferentes regiões do Estado, assim como 
a paulatina expansão das Escolas Família para outros estados: 
Bahia, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rondônia, 
Amapá, Goiás e Minas Gerais, entre outros. (SILVA; MORAIS; BOF; 
2006, p.81)

Sobre essa expansão, Zamberlan aponta que:

Esta rapidez foi fruto de solicitações provindas, como consta-
tamos nos relatos e documentos, de algumas lideranças rurais 
e padres que, desejosos de atender, às necessidades imediatas 
dos agricultores, movimentaram muita gente no fazer multirões 
para construir casas e pouco no pensar para planejar conjun-
tamente o futuro pedagógico e político de cada unidade que foi 
construída. (2003, p.39-40).

Segundo os dados da União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do 
Brasil (UNEFAB), o Brasil conta com 155 Escolas Famílias Agrícolas, sendo o 
Nordeste a região que conta com o maior número de EFAs, seguido da região 
sudeste. “As EFAs são geridas por associações rurais, estão organizadas em 
nível regional, nacional e mundial, formando uma rede.” (NOVAIS, 2014).

Educação do Campo e para o campo: o trabalho como princípio 
educativo

A garantia de Educação do Campo é direito dos povos rurais. A LDB no 
seu artigo 28° prevê que “Na oferta de educação básica para a população 
rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 



2085
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região [...]”. (BRASIL, 
1996). O disposto neste artigo se aplica às escolas localizadas em meio 
rural.

No entanto, vale ressaltar que, a maioria das escolas que se concentram 
em meios rurais não oferta educação adequada ao contexto campesino, 
conforme critérios estabelecidos pela LDB. Algumas escolas mesmo locali-
zadas em meios rurais seguem a visão uniforme do mundo urbano, visto que, 
não vivenciam o campo como lugar de vida, permanência, aprendizagem, 
cultura, saber e produção. Essas escolas costumam ter um funcionamento 
precário, professores despreparados e currículo desarticulado. Por outro 
lado, existem as EFAs, instituições de ensino rurais comunitárias que ofer-
tam um ensino condizente com as necessidades e interesses dos povos 
rurais.

As EFAs não ofertam somente educação do campo, mas educação para 
o campo. O ensino é pensado a partir de uma perspectiva emancipadora, 
interdisciplinar e identitária do campo.

A configuração de novos/outros espaços de capacitação técnica, 
de construção de conhecimentos sobre o mundo social e de edu-
cação é uma perspectiva que se concretiza na medida em que 
sua produção ocorre pelo protagonismo dos povos do campo 
nos cursos/programas. (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012, p.72) .

As EAFs foram implantadas no Brasil com o objetivo de ofertar por meio 
da Pedagogia da Alternância educação do campo para as populações rurais, 
com foco na oferta do ensino fundamental e médio integrado ao ensino 
profissional, permitindo uma rica interação entre formação humana e pro-
fissional a partir das vivências dos educandos nos processos produtivos do 
campo por meio da agricultura familiar. “A Alternância significa uma maneira 
de aprender pela vida, partindo da própria vida cotidiana, dos momentos 
experienciais, colocando assim a experiência antes do conceito”. (GIMONET, 
1999, p. 44).

Nesse contexto, o trabalho no campo faz parte do processo formativo 
dos conhecimentos técnico-científicos para além da sala de aula, visto como 
atividade pedagógica fundamental para a troca de saberes e aquisição de 
conhecimentos significativos por meio da interação escola e família. Nesse 
modelo, “[...] o alternante, não é mais um aluno da escola, mas já um ator 
num determinado contexto de vida e num território”. (GIMONET, 2007, p.20)
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Nas EFAs o aluno é protagonista, visto que, planeja, observa, descreve, 
analisa e participa de atividades agrícolas no seio da família “[...] de forma 
a ligar a ação e a reflexão sobre o porquê e o como os conteúdos dos dois 
momentos encontram-se em permanente relação, completando-se e enri-
quecendo-se mutuamente”. (SILVA, 2000, p.25).

Dessa forma, tendo o trabalho como um princípio educativo, as EFAs 
promovem a transição da escola para a vida profissional, contribuindo sig-
nificativamente para a melhoria da qualidade de vida dos alunos, de seus 
familiares e de suas respectivas comunidades.

EFAs E MST: a luta permanente em defesa da Educação do/no 
Campo

A história da Educação do Campo está diretamente ligada aos movimen-
tos sociais promovidos por trabalhadores rurais que reivindicaram o direito 
a uma educação para os seus filhos que valorizasse a terra, a luta, a cultura, 
o trabalho e a convivência social no contexto campesino. Segundo Oliveira:

A discussão original dos conceitos de educação do campo, de 
pedagogia do movimento, de escola do campo, nasceu por exi-
gência dos movimentos camponeses na construção de uma 
política educacional para os acampamentos e assentamentos de 
reforma agrária brasileiros. (2013, p. 172).

Essa luta por uma “Educação do Campo” foi travada pelos movimentos 
sociais rurais no Brasil como forma de garantir sua autonomia, emancipa-
ção e liberdade. (ALMEIDA PINTO; GERMANI, 2013).

Apesar dos avanços e investimentos feitos nas últimas décadas para 
construção e manutenção das escolas públicas em meios rurais, até hoje 
a educação do campo é negligenciada pelo Estado, visto que, a maioria das 
escolas não oferta uma educação que atenda as reais necessidades e inte-
resses dos povos campesinos.

Devido a esse desinteresse pela educação do campo por parte do 
Estado, as EFAs surgiram como prova de resistência e luta do povo cam-
pesino por uma educação de qualidade, com o apoio e força política dos 
movimentos sociais rurais, principalmente, do Movimento Nacional dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), organização que luta pelos direitos 
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dos trabalhadores rurais e do reconhecimento dos territórios dos povos 
campesinos. Em relação à educação, o MST defende que:

Os primeiros conhecimentos de toda criança estão ligados a seu 
habitat. Os conhecimentos da criança rural estão ligados à vida 
na roça, mas os conteúdos oferecidos a ela pela escola tradicio-
nal partem do princípio de que para ser culto, é preciso ser letrado, 
contando com uma formação típica para os desafios do mundo 
urbano e submetendo a criança a um calendário escolar que não 
valoriza a prática de seus pais, nem a sua dimensão temporal, 
uma vez que esse calendário é elaborado para ser praticado a 
partir do ano civil e não do ano agrícola, mais próximo à realidade 
do homem do campo. (BEZERRA NETO, 1999, p. 74).

Para o MST a escola deve ser palco de inclusão, integração e valorização 
do homem do campo no seu habitat natural e não de práticas de ensino 
voltadas à vida urbana. O MST tem como foco a formação política e ações 
afirmativas para os povos campesinos, tendo a educação como práxis liber-
tadora. As ações desse movimento em torno da educação popular iniciaram 
em 1984 e são realizadas até hoje, tendo como foco a garantia dos direitos 
dos povos de assentamento e acampamentos. Para Arroyo (1999, p. 09):

[...] os movimentos sociais são em si mesmos educativos em seu 
modo de se expressar, pois o fazem mais do que por palavras, utili-
zando gestos, mobilizações, realizando ações, a partir das causas 
sociais geradoras de processos participativos e mobilizadores.

Arroyo compreende que os movimentos sociais do campo contribuem 
para o engajamento dos jovens na luta pelos direitos sociais dos trabalha-
dores rurais. Os jovens “[...] aprendem que o mundo e o ser humano estão 
para ser feitos, e que o movimento da realidade, constituído basicamente de 
relações que precisam ser compreendidas, produzidas ou transformadas, 
deve ser o grande mestre deste fazer”. (CALDART, 2001).

O MST luta para ter escolas em todos os territórios rurais, por isso, apoia 
as Escolas Famílias Agrícolas, apesar de defender que a educação no campo 
seja totalmente pública. Tanto o MST quanto as Escolas Famílias Agrícolas 
educam os povos campesinos para o cumprimento da função social da terra 
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por meio da agricultura familiar. Hoje a agricultura familiar é responsável por 
grande parte da produção de alimentos orgânicos do país, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico sustentável.

Considerações finais

Compreender os princípios políticos, pedagógicos e sociais emancipa-
dores das Escolas das Famílias Agrícolas que alimentam a produção crítica 
do conhecimento no contexto expressivo da educação do campo é fazer 
valer os direitos conquistados pelos sujeitos do campo ao longo da história 
brasileira.

O modelo EFA certamente é um resultado positivo das lutas históricas 
travadas pelos movimentos sociais rurais em prol da libertação da opressão 
sofrida pelos diversos sujeitos do campo por parte do Estado e dos gran-
des proprietários de terra. Trata-se de uma prova de resistência aos ataques 
de uma política de interesse contrários ao da educação popular, pois é um 
modelo que valoriza práticas educativas que rompem com a linha tradicio-
nal de ensino.

Em suma, as EFAs asseguram o direito à educação do campo aos jovens 
agricultores, visto que promovem o fortalecimento e permanência destes no 
campo, bem como o desenvolvimento das comunidades rurais.

As EFAs, além de priorizarem a educação interdisciplinar e contextua-
lizada, combatem ainda qualquer forma de injustiça e discriminação ao 
contexto do campo. Cabe ainda mencionar que, essas escolas têm como 
base o protagonismo estudantil e a construção de valores, como: união, res-
peito, dignidade, autonomia, consciência, igualdade e criatividade, que são 
peças fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, igua-
litária, humana e democrática.

Por fim, conclui-se que as Escolas Famílias Agrícolas são espaços de 
resistência e luta pelo fortalecimento do campo, visto que, contribuem para: 
formação integral e profissionalização dos jovens campesinos, promoção 
de práticas de alternância, desenvolvimento do protagonismo juvenil, maior 
participação política dos jovens campesinos, socialização de conhecimen-
tos, parceria entre família e escola nas práticas educativas, combate ao 
êxodo rural, maior desenvolvimento sustentável do campo e melhoria da 
produção agrícola familiar.
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REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIAS 
DESAFIOS E PESPERCTIVAS E O PAPEL DOS TURORES

Maira Folleto Jost1 | Liliana Ferreira2 | Vinicius Da Silva3

Resumo: O presente estudo visa lançar um olhar sobre o papel e a impor-
tância do tutor na ensino a distância, passando por um breve histórico da 
educação a distância sua evolução com implemento das tecnologias, elen-
cando alguns predicados que os mesmos devem possuir para realizar tal 
tarefa, que se diga, não ser algo muito fácil, mas de uma grande importância 
na proliferação do conhecimento e auxilio nas atividades propostas para se 
concluir com êxito uma curso de graduação ou qualquer outro o qual seja 
atribuído sua presença, sendo a principal ponte de contato entre o profes-
sor do curso e os discentes, indo muito além da relação orientador amigo. 
Além disso, o presente trabalho esclarece qual é o papel do tutor no curso 
oferecido na modalidade de Educação a distância e como ele auxilia os edu-
candos a aprender utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis. Essa 
reflexão busca compreender na importância do tutor no aprendizado e no 
andamento do curso, analisando o poder de influência do tutor no EAD, para 
tanto se utilizará do método dedutivo-analítico, pesquisa bibliográfico.
Palavras-chave: Educação a Distância, Ensino a Distância, Internet, 
Tecnologia, Educação.
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Introdução

A nossa sociedade passa por momentos de transformações. Estas 
mudanças ocorrem devido às novas tecnologias de informação e 
comunicação, que aos poucos, vão se interligando a atividade educa-

tiva. A revolução da informática trouxe consigo inúmeros impactos que, por 
sua vez, atingiram diversas áreas sociais.

A educação não escapa dessa mudança. Cada vez mais a tecnologia se 
faz presente na escola e no aprendizado do aluno, seja pelo uso de equi-
pamentos tecnológicos seja por meio de projetos envolvendo educação e 
tecnologia.

Diante das mudanças que a sociedade passou e vem passando nos 
últimos anos, a educação foi umas das que mais sofreu com essas trans-
formações. A anexação do computador e da Internet na vida dos alunos, 
trouxe uma avalanche de informações que as escolas e os professores mui-
tas vezes, não estão preparados para absorver.

Com os avanços da tecnologia na atualidade, não sendo apenas nas 
redes sociais, e nos empreendimentos empresaries e-comerce, mas tam-
bém na educação, sendo que na atualidade prolifera os cursos em ensino a 
distância- EAD.

Dessa forma após a disseminação da internet para além dos grandes 
centros urbanos, foi possível introduzir um sistema de ensino que conse-
guisse chegar mais próximo da população interiorana que ansiava pela 
continuidade do ensino formal e não possuía condições de realizar.

Assim, a Educação a Distância foi um viés para que os índices de escola-
rização do País pudessem melhorar, uma vez que, possibilitou ao jovem, dar 
sequencia a sua formação e proporcionou também a habilitação necessá-
ria a um grande número de educadores que trabalhavam ser ter a titulação 
exigida nas diferentes áreas do conhecimento. A educação a distância foi 
organizada para acontecer através dos suportes tecnológicos em ambientes 
virtuais de aprendizagem, onde os diferentes atores do processo precisam 
trocar informações e se conectarem para que tudo aconteça. Por outro lado, 
para que todo sistema aconteça na prática, muitas pessoas estão envol-
vidas, desde a criação dos ambientes virtuais, a elaboração dos materiais, 
a organização dos sistemas e o entrelaçamento da rede educacional num 
todo. Assim, a presença dos professores continua sendo essencial para o 
processo da educação a Distância porque são eles que criam e coordenam 
todos os cursos oferecidos no país.
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Nesse sentido mesmo tendo um professor, essa modalidade de ensino 
exige mais presença de um tutor, para auxiliar no andamento do aprendi-
zado do aluno.

Essa reflexão busca compreender na importância do tutor no aprendizado 
e no andamento do curso, analisando o poder de influência do tutor no EAD, 
para tanto se utilizará do método dedutivo- analítico, pesquisa bibliográfico.

Tecnologia e Educação

A adaptação das escolas ao uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), ainda é um desafio para alguns educadores, pois mui-
tos não possuem domínio das ferramentas tecnológicas. A utilização de 
recursos tecnológicos no processo de ensino, é cada vez más necessária, 
pois torna a aula mais atrativa, proporcionando aos alunos uma forma dife-
renciada de ensino. Para que isso se concretize de maneira que todos os 
envolvidos sintam-se beneficiados, a questão das TIC deve estar bem con-
solidada. (OLIVEIRA, 2014, p. 76 -77).

A forma de ensinar e aprender podem ser beneficiados por essas tecnolo-
gias, como por exemplo, a Internet, que traz uma diversidade de informações, 
mídias e softwares, que auxiliam nessa aprendizagem. Perante a inevitabi-
lidade de se conviver com as TIC na educação, faz-se necessário analisar 
e refletir sobre os benefícios, as mudanças e os conhecimentos indispen-
sáveis à adequada aplicação dessas tecnologias ao aprendizado do aluno. 
(OLIVEIRA, 2014, p. 76 -77).

Assim sendo, sabemos que, as transformações nas formas de comu-
nicação e de intercâmbio de conhecimentos, desencadeadas pelo uso 
generalizado das tecnologias digitais nos distintos âmbitos da sociedade 
contemporânea, demandam uma reformulação das relações de ensino e 
aprendizagem, tanto no que diz respeito ao que é feito nas escolas, quanto a 
como é feito. (OLIVEIRA, 2014, p. 76).

Precisamos então começar a pensar no que realmente pode ser feito a 
partir da utilização dessas novas tecnologias, particularmente da Internet, 
no processo educativo. Para isso, é necessário compreender quais são suas 
especificidades técnicas e seu potencial pedagógico. Diante da inserção da 
tecnologia na educação, despertou-nos o interesse numa discussão que 
problematizasse os reflexos do avanço tecnológico na aprendizagem do 
aluno. (OLIVEIRA, 2014, p. 76 -77).
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Há um grande desafio, o educador deverá incorporar as tecnologias para 
desenvolver um ensino que leve ao aprendizado que tenha sentido para a 
vida do educando. Será importante incorporar à educação a proposta de 
Delors (1998), que considera fundamental aprender a conhecer, aprender a 
fazer aprender a viver juntos e aprender a ser, via essencial que integra os 
três precedentes. (DIOGINIS, 2015, p. 1156)

A revolução técnica e científica provocou mudanças, também, na relação 
escola-aluno, propondo como desafio a inserção das ferramentas midiáti-
cas na educação. Sobre essa nova prática desafiadora para a escola pública, 
“é possível educar integrando mídia e educação [...] fazer educação usando 
todos os meios tecnológicos disponíveis: computador, internet, celular, foto-
grafia, cinema vídeo, livro, CD, DVD”. (SILVA, 2010, p. 07).

fundamental atentar-se para o fato de que as novas tecnologias, por si 
só, não são capazes de desenvolver o conhecimento dos educando, mas 
podem ser facilitadores do aprendizado. Atualmente podem ser utilizadas 
muitas ferramentas tecnológicas para auxiliar no aprendizado em sala de 
aula. O vídeo e a TV, por exemplo, são recursos comuns em grande parte 
das escolas e, com eles, pode-se estimular a linguagem oral e escrita, explo-
rar a capacidade visual e auditiva, porque são recursos que favorecem a 
motivação dos alunos e o bom relacionamento entre professores e alunos. 
A utilização dos recursos midiáticos poderá revolucionar a educação, mas, 
para isso, será importante que escola e os educadores entendam que “tec-
nologia de informação e comunicação compreende recursos tecnológicos 
que envolvem computadores e redes telemáticas (informática + telecomu-
nicação), em especial a rede internet” (SILVA, 2010 p. 7), e que, portanto, 
deverão estar à disposição dos educadores e também dos alunos para que 
o processo se desenvolva melhor no sistema educacional.

A falta de infraestrutura midiática na escola dificulta a inserção de alunos 
e professores na sociedade da informação. As novas tecnologias já estão 
contempladas no Currículo para a educação. Cabe aos gestores públicos 
inseri-las, com maior eficiência, na rede escolar pública. (DIOGINIS, 2015, p. 
1157)

Considerando o papel estratégico que as TIC desempenham no campo 
da educação, cabe conhecer o alcance dessas iniciativas e em que medida 
essas políticas vêm atingindo os objetivos e metas a que se propõem. Quais 
os avanços promovidos por essas ações? Que obstáculos foram encon-
trados? Quais são os novos desafios que se colocam? (BARBOSA, 2016, 
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p.10) Uma das primeiras questões que emergem nas pesquisas refere-se 
à infraestrutura tecnológica de TIC nas escolas, cujos componentes devem 
estar acessíveis a alunos e docentes. Os coeficientes computador/aluno, 
por exemplo, tradicionalmente oferecem um indicador do acesso básico. 
(BARBOSA, 2016, p. 18)

A qualificação para e com o uso das TIC torna-se, cada vez mais, um 
componente do desenvolvimento profissional dos docentes, a fim de que 
eles consigam ultrapassar estágios iniciais e sejam capazes de experi-
mentar novos usos e de criar comunidades profissionais de conhecimento. 
(BARBOSA, 2016, p.18)

Conhecendo o Ensino á Distância

A partir dos avanços na área tecnológica a informação e o conhecimento 
obteve uma forma de disseminação muito grande, sendo que a educação 
jamais seria a mesma, se pensarmos desde a invenção da escrita ou seja 
segundo leciona Alves, (2010, p. 1);

A Educação a Distância - EAD começou no século XV, quando 
Johannes Guttenberg, em Mogúncia, Alemanha, inventou a 
imprensa, com composição de palavras com caracteres móveis. 
Com a criação, tornou-se desnecessário ir às escolas para assis-
tir o venerando mestre ler, na frente de seus discípulos, o raro livro 
copiado.

Nesse sentido a educação a distância como conhecemos hoje, surgiu na 
Suécia que “registra a primeira experiência nesse campo de ensino em 1883. 
Em 1840 tem-se notícias da EAD na Inglaterra; na Alemanha foi implemen-
tado em 1856 e nos Estados Unidos, notou-se o ensino por correspondência 
em 1874. O início da EAD no Brasil data provavelmente de 1904”. (ALVES, 
2010, p.1).

Assim em terras pátrias o surgimento da educação a distância veio junto 
com aparecimento, “dos meios de comunicação, bem como a sua dissemi-
nação marcam essa evolução histórica passado por diversos etapas”, dentre 
elas, “pela etapa da correspondência, da radiodifusão, entrando pela fase da 
televisão, chegando à atuação conjunta de diversos meios de comunicação, 
incluindo os que se utilizam da internet”. (VILELA, 2018, p.2).
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Assim, o mais conhecido seja o “Instituto Universal Brasileiro (1941), 
empresa particular que oferecia ensino a distância de caráter supletivo, além 
de cursos profissionalizantes, através de correspondências”. (KENSKI, 2010, 
p.2).

Dessa forma segundo narra Kenski, (2010, p. 2);

A primeira experiência de EAD no Brasil, no entanto, não foi reali-
zada pela via impressa, mas pelas ondas do rádio. Já em 1923, a 
Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro transmitia pro-
gramas de literatura, radiotelegrafia e telefonia, línguas e outros. 
Desde então, entre os suportes mediáticos de comunicação, o 
rádio tem sido o veículo com maior tempo de uso para iniciativas 
em EAD no Brasil. Em 1939 criou-se o Instituto Rádio Monitor, 
preocupado em utilizar o rádio para ensinar.

Assim tem-se que não se pode opinar com relação a um assunto sem 
pelo ao menos conhecer seu contexto histórico, portando penso que a “utili-
zação da EaD como forma de democratizar o ensino superior no Brasil”. Uma 
vez que, o ensino a distância permite “ampliar o número e as possibilidades 
de acesso ao ensino superior a parcelas cada vez maiores da população”. 
(BORGES, 2015, p. 1)

Considerações finais

Considerando o que foi exposto e vislumbra a grande missão do tutor 
no ensina a distância, Assim, destaca Neske que para o tutor “principal atri-
buição é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela 
Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre outros, de 
acordo com o projeto pedagógico”. Ainda que o tutor a distância detém “a 
responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conheci-
mento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos” 
fazendo “ parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos de 
ensino-aprendizagem”.

Devido a nova cultura mediática, isso tornou-se um processor de ensino 
aprendizagem muito mais “atraente”, tanto para aluno quanto para o tutor. 
Ele passa a ser orientador/mediador intelectual, aquele que usa os meios 
tecnológicos disponíveis para ajudar na escolha das informações mais 
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importantes para o aluno; que procura adaptar essas informações aos seus 
contextos de vida e ajuda a ampliar o grau de compreensão de tudo e a inte-
grá-lo em novas sínteses.

O tutor não é apenas aquele que acompanha o aluno no processo de 
aprender, também não é o professor da disciplina ou o responsável pelas ati-
vidades realizadas para os alunos. O tutor é o profissional que articula todo 
o contexto educativo junto do aluno, buscando estratégias eficazes para 
mobilizar o interesse do aluno pelo curso, primando pela qualidade de seu 
aprendizado e contribuindo para a permanência deste aluno no curso. Para 
tanto, o tutor precisa conhecer o funcionamento da plataforma de apren-
dizagem, saber quais são as disciplinas do curso, os conteúdos de cada 
disciplina e as atividades exigidas aos alunos para conseguir subsidiar a 
necessidade de cada aluno, na medida que solicitarão seu auxílio. Ele tam-
bém precisa conhecer o Projeto Pedagógico do curso no qual trabalho e da 
unidade educacional em que está inserido, bem como, participar dos even-
tos promovidos e colaborar na organização de atividades correlacionadas 
ao contexto educacional.

Outro fator muito relevante proporcionado pelo tutor, principalmente o 
tutor presencial, tornar o espaço físico onde o curso a Distância é ofertado, 
num lugar acolhedor, recebendo os alunos com empatia e carinho, incen-
tivando e valorizando sua presença, criando atividades para oportunizar a 
troca de informações e ajudar recíprocas que certamente contribuirá para 
criar laços de amizade, empatia e companheirismo. Contudo, o tutor, é assim 
designado porque não professor que diretamente ensina o conteúdo da dis-
ciplina, planeja e aplica as atividades, ele o professor condutor do aluno na 
busca pela aprendizagem. É a figura essencial na educação a distância para 
desmistificar a ideia de aprendizado individual, solitário e sem emoção.

Desse modo é o tutor tem como missão promover as capacidade huma-
nas do aluno, por meio da busca de novos caminhos. Por fim, não se pode 
negar a sua grande importância no número crescente da proliferação de 
acadêmicos na Universidades Abertas Do Brasil entre outras, sendo que o 
papel do tutor, resume-se a um professor/orientador/facilitador que torna 
a jornada mais doce em busca do conhecimento e na realização do tão 
sonhado diploma de ensino superior.
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PADRÃO DA ACUMULAÇÃO FLEXÍVEL:  
PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E  

ADOECIMENTO DOCENTE NO CENTRO DO DEBATE

Naiara Nascimento da Silva1 | Maria de Fatima Oliveira Santos2  
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Resumo: A história do trabalho teve diversas transformações ao longo dos 
anos, e suas estruturas foram em sua maioria modificadas em acordo com 
as novas formas de organização da sociedade, as quais acabam moldando 
as relações de trabalho. O presente estudo tem como objetivo debater sobre 
a precarização das condições de trabalho, levados pela terceirização e as 
possíveis causa de adoecimentos laborais no âmbito das transformações 
das relações de trabalho. Trata-se de um estudo bibliográfico no qual foram 
utilizados autores como Antunes (2018), Coutinho (2015), Marx (1996), como 
base para análise das condições de trabalho, das relações de exploração 
e precarização do trabalho impostas no interior do capitalismo contempo-
râneo, tais como terceirização, desemprego estrutural, trabalho informal, 
desregulamentação das relações de trabalho. As formas de exploração do 
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trabalho assalariado impostas pelo padrão de acumulação flexível acabam 
acarretando em barreiras para a constituição das organizações de classe 
por parte dos trabalhadores, em parte pelo rompimento dos laços de solida-
riedade em detrimento da exacerbação do individualismo transformado em 
competitividade entre trabalhadores terceirizados e estáveis. A análise das 
condições objetivas de exploração da classe trabalhadora impostas como 
medida de ampliação das taxas de extração de mais-valor pelo capital nos 
permite refletir sobre as novas necessidades de organização da classe.
Palavras-chave: Trabalho, Precarização, Adoecimento docente, Acumulação 
flexível.
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Introdução

A história do trabalho teve diversas transformações ao longo dos anos, 
e suas estruturas foram em sua maioria modificadas em acordo com 
as novas formas de organização da sociedade, as quais acabam mol-

dando as relações de trabalho. Mudanças essas que vem desde o homem 
como mercadoria (senhores de escravos) até a forma moderna relações de 
trabalho, marcada não pela venda do trabalhador ou do produto do trabalho. 
Mas, pela venda da capacidade de trabalho medida pelo tempo de seu uso, 
ou para ser mais exato, da venda da força de trabalho em troca de salário.

Antunes (2018) examina as modificações ocorridas na estrutura das rela-
ções de trabalho assalariado, como forma predominante de relação social 
de produção no sistema de produção capitalista. Demarcando as condições 
de exploração e alienação impostas pelo trabalho assalariadas, enquanto 
forma de extração de mais-valor. Para Marx (1996), o trabalho assalariado é 
a essência da exploração do trabalho.

O presente estudo tem como objetivo debater sobre a precarização das 
condições de trabalho, levados pela terceirização e as possíveis causa de 
adoecimentos laborais no âmbito das transformações das relações de 
trabalho.

Metodologia

Trata-se de um estudo bibliográfico no qual foram utilizados autores 
como Antunes (2018), Coutinho (2015), Marx (1996), como base para aná-
lise das condições de trabalho, das relações de exploração e precarização 
do trabalho impostas no interior do capitalismo contemporâneo, tais como 
terceirização, desemprego estrutural, trabalho informal, desregulamentação 
das relações de trabalho.

Resultados e discussão

O trabalho no Brasil caracterizado pelo exercício comunal entre os 
indígenas, forma de produção dizimada pela ação dos colonizadores que 
introduziram o trabalho compulsório no país, destruindo as formas rema-
nescentes de trabalho dos aborígenes, impondo o trabalho escravo indígena 
e africano como o fundamento para o desenvolvimento do capitalismo no 
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Brasil. Abolição redefine o modo prioritário de exploração da força de tra-
balho no capitalismo brasileiro, com a inserção do trabalho assalariado, 
contudo, a conversão dos remanescentes do trabalho escravo em traba-
lhadores assalariados livres não é um momento automático e direto, vários 
embates sociais, inclusive mediados pela utilizando do imigrante branco, 
conferindo aos trabalhadores negros e negras, os postos de trabalho mais 
precários mesmo no interior das relações de trabalhado assalariado. Desse 
modo, a existência do trabalho escravo de negro e negras, convertidos em 
trabalhadores assalariados precarizados, inclusive marcada pela perpetua-
ção em torno das mulheres negras do posto de trabalho doméstico sobre os 
moldes da “Nova Casa Grande” das cidades demarca que a questão racial, 
entrecortada pela questão de gênero, é definidora do processo de implanta-
ção do trabalho assalariado no Brasil e consequentemente da constituição 
de nossa classe trabalhadora.

Por sua vez, Antunes (2018) analisa alterações no sistema capitalista, 
ocorridas no final do século XX, marcado pela crise econômica dos anos 70 
que evidencia a derrocada do padrão de acumulação taylorista e fordista, 
o qual influenciava de forma direta o processo de trabalho até meados dos 
anos 80.

Reflete como as mudanças impostas com a superação do padrão de 
acumulação taylorista e fordista trouxeram profundas mudanças no mundo 
do trabalho. Nas quais se fundiram as velhas e as novas formas de explora-
ção, reestruturando a divisão internacional do trabalho, e consequentemente 
a composição da classe trabalhadora em escala global (ANTUNES, 2018).

O novo padrão de acumulação é marcado pela imposição para a classe 
trabalhadora em todo o mundo por salários e condições de existência cada 
vez mais precários. Havendo uma descaracterização na forma de trabalho, 
podendo assim dizer que a resposta do capital à sua crise baseou-se na 
ampliação da exportação de capitais, como estratégia de extração de mais-
-valor absoluto e relativo. Dessa forma, essas transformações se propagaram 
para as décadas subsequentes, em que se impuseram aos trabalhadores uma 
condição de assalariamento marcada por níveis de superexploração. Já que:

Foram impostas longas jornadas de trabalho, com intensos 
ritmos de produção e baixos salários, agravados pela desorgani-
zação do movimento operário e sindical, desmantelados durante 
a vigência da ditadura militar entre 1964 e 1985. (ANTUNES, 
2018, p. 156).
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A vitória do projeto político neoliberal no Brasil faz avançar o processo de 
reestruturação produtiva imposto pelo padrão de acumulação flexível mar-
cada pela informalidade, multifuncionalidade, terceirização, repercutindo na 
redução na taxa média salarial, ampliação do desemprego, formação de um 
exército reserva de trabalhadores. Essas novas formas de trabalho refletem 
na precarização das condições de trabalho e de vida da classe, na qual a 
flexibilização torna-se o símbolo do capitalismo contemporâneo.

Nesse sentido (Antunes, 2018) faz uma caracterização do marco das 
transformações impostas pelo padrão de acumulação flexível da seguinte 
forma: 1) desmonte das legislações que regulam as relações de trabalho 
enfraquecendo-as e gerando precarização do trabalho, na qual o estado 
cumpre um papel central sendo ele responsável por regir e formatar as 
legislações; 2) desregulamentação do trabalho que permite a criação de 
novos e diferentes modos de contratos de trabalho, como terceirização, ou 
mesmo, quarteirização, a chamada pejotização e também os trabalhadores 
irregulares; 3) novos modos de gestão do trabalho; 4) aumento nos níveis 
de desemprego, contribuindo para a forma precária de relações de trabalho.

A partir desses elementos apontados por Antunes (2018) pode-se concluir 
que a fase de desconstrução do trabalho conduz a precarização decorrentes 
dos seus novos modelos de produção vigente, na qual o processo de produ-
ção visa a ampliação da valorização do capital em detrimento das condições 
de vida da classe trabalhadora, ou seja, trata-se de meios para aumentar a 
extração de valor, resultando na corrosão do trabalho.

O papel do Estado na desregulamentação das relações de 
trabalho

Antunes (2018) demarca que as transformações do capitalismo dos últi-
mos 40 anos marcadas pela ruptura com o padrão fordista de acumulação e 
seus reflexos na organização da produção e na vida da classe trabalhadora 
tem relações com o papel de direção assumida pelo capital financeiro e com 
ênfase na atuação estatal. Se o primeiro passa a influenciar e definir a orga-
nização da esfera produtiva, suas práticas e modos de gestão do trabalho. O 
estado assume o papel de administrador dos assuntos financeiros, atuando 
em prol da desregulamentação dos mercados, principalmente, o financeiro 
e das legislações reguladoras das relações de trabalho, como meio para 
alcançar uma ampliação da taxa de mais-valia. Seus resultados chegam a 
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todas as partes da vida social, surgindo uma descartabilidade sem limites 
da força de trabalho, por meio das terceirizações, trabalho informal como 
mecanismos vitais para a preservação e a ampliação da taxa de exploração 
do trabalho.

Sendo assim, esse novo ciclo de acumulação do capital é responsável 
pela precarização do trabalho marcada pela terceirização, contratos tempo-
rários sem registro, e a divisão dos trabalhadores em estáveis e não estáveis, 
ou seja, transformando a informalidade como um meio de controle das lutas 
sociais.

Nesse sentido, como assevera Antunes (2018), o papel do Estado tem 
sido marcado pelo processo da legalização da precarização do trabalho, em 
primeiro lugar com a legalização dos contratos de trabalho de meio período, 
em seguida a aprovação da terceirização irrestrita. Sua legalização se dá por 
um congresso com o maior índice de reprovação pela população do país, 
deputados e senadores regidos pelos interesses da classe dominante, gesta 
as bases legais para um novo ciclo capitalista, marcada pela precarização 
total do trabalho.

As novas formas de trabalho assalariado

Desde o início da década de 70 o capitalismo tendencialmente movi-
menta-se para impor a informalidade e a precarização como regra em torno 
do trabalho assalariado, como mecanismo recorrente para o aumento dos 
lucros das empresas transnacionais.

A partir de 2008, em meio a uma crise mundial a regulação e a contrata-
ção social, foram sendo corroídos pela desregulamentação que ocorreu pela 
expansão da terceirização, da informalidade e da precariedade do trabalho, 
resultando em aumento da produtividade e da competitividade entre os tra-
balhadores. (ANTUNES, 2018).

A terceirização objetiva uma regressão sem precedentes da história 
moderna do trabalho no Brasil, a PLC (2018) pode-se afirmar que, não tinha 
intenção de advogar a regulamentação dos terceirizados, mas sim ampliar 
ainda mais as fraudes do que fazer vigorar uma regulamentação do traba-
lho terceirizado. Nesse marco, a realidade da classe trabalhadora dominada 
pela imposição do trabalho tercerizado é marcada pela:
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redução salarial, redução de custos, burla de direitos, enfra-
quecimento da organização sindical e ruptura de seus laços 
de solidariedade, o projeto da terceirização total objetiva uma 
regressão, sem precedentes na história moderna do trabalho 
no Brasil, imposta pelo mundo financeirizado (entenda-se, não 
só dos bancos, mas abarcando também o grande empresariado 
industrial, o agroindustrial e o de serviços, que dependem e são 
comandados, no plano mais geral, pelo capital financeiro). Esses 
setores exigem a terceirização total (ANTUNES, 2018, p.171).

Tornou-se, portanto, elemento central na estratégia empresarial de ges-
tão do trabalho, ocupando cada vez mais espaço nos diferentes ramos da 
indústria, nesse enredo a informalidade torna-se a regra. Ao mesmo tempo 
em que a terceirização é decisiva para o capital ela é responsável pelo pro-
cesso de corrosão do trabalho, e a essência para o crescimento das taxas 
de lucro, deteriorando as relações de direitos do trabalho e do trabalhador.

Nesse sentido, a precarização do trabalho é marcada por contratos sem 
proteção social, salários mais baixos, jornadas de trabalho mais extensa, 
menor acesso a benefícios em diversos segmentos, a exemplo a ausência 
do vale-alimentação, auxílio transporte, valor reduzido das horas extras. Por 
sua vez, o nível mais intenso da jornada, combinada com jornadas mais lon-
gas e a ausência de proteção social, falta de preparação adequada para o 
trabalho, acarreta em maiores riscos de acidentes de trabalho.

Transfigurou esse processo em uma tendência dentre as relações de tra-
balho, justificada pelo discurso de modernização, como consequência da 
era da globalização e pela especialização crescente das atividades produ-
tivas. Sua efetivação, no entanto, tem criado e acentuado a precarização 
laboral, contribuindo para a fragmentação e heterogeneização da classe.

Por sua, o novo padrão de acumulação acaba por gerar novos modos de 
gestão da produção. No trabalho fabril as transformações nos processos de 
organização do trabalho se dão através da operação de máquinas diversifi-
cadas, que resultam na ampliação do ritmo e velocidade da produção, como 
também por meio da interação com a máquina automatizada.

O sistema de metas é uma das premissas do toyotismo, com objetivos 
de tornar os trabalhadores capazes de “autogerirem” a produção, recaindo 
sobre eles a responsabilidade dos custos e riscos, gerando competitividade 
entre a classe trabalhadora. A imposição de metas, e a sua concretização se 
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efetiva por mecanismo de opressão do trabalho, o que acaba promovendo 
o assédio moral como uma peça de controle, funcionando como uma ferra-
menta de gestão que garante por meio da pressão o aumento constante da 
produtividade. Essas formas de gestão do trabalho acabam designando o 
rompimento das fronteiras entre o local de trabalho e espaço da vida privada, 
impondo ao trabalhador uma jornada de trabalho com tempo indeterminado.

Por sua vez, essas formas de trabalho somente são possíveis pelo 
aumento das taxas de desemprego. Nesse sentido, na nova realidade das 
relações de trabalho, o número de pessoas contratadas é inferior ao número 
de pessoas subcontratadas, segundo dados apresentados por Coutinho 
(2015), a proporção de terceirização é de 418% em relação aos contrata-
dos, ou seja, 4,2 trabalhadores para 1 trabalhador com contrato formal de 
trabalho. As pequenas modificações na legislação trabalhistas alteraram 
a quantidade de subcontratados que cresceu exponencialmente e antes 
mesmo da terceirização sem limites entrar em vigor.

A flexibilização e sua expressão multifacetada no mundo do 
trabalho sintetizam o que parte dos autores da sociologia tem 
definido, desde os anos 1980, como precarização do trabalho. 
Compreendida como processo contraditório, a precarização 
tanto desperta resistências por parte dos trabalhadores quanto, 
tendencialmente, se apresenta como processo contínuo cujos 
mecanismos de imposição se entrelaçam com as necessidades 
permanentes de valorização de capital e autorreprodução do sis-
tema. (ANTUNES, 2018, p. 142).

Todos esses aspectos podem ser percebidos no cotidiano dessa nova 
classe trabalhadora marcada por longas jornadas de trabalho, que se ajus-
tam às demandas flexíveis do mercado, apoiados em uma parcela variada 
para obtenção de metas de produção e qualidade.

Precarização do trabalho docente e adoecimento dos 
Trabalhadores da Educação

As diversas transformações que ocorreram no trabalho, ao longo da his-
tória obtiveram mudanças em todos os ramos do trabalho, entre os quais 
podemos citar o trabalho docente, o qual também foi marcado pelas novas 
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exigências de produtividade, trazendo uma sobrecarga de trabalho, mar-
cada pelas condições precárias de ensino e exigência de uma excelência 
ao magistério (GASPARINI, BARRETO e ASSUNÇÃO, 2006). O desrespeito 
por parte de alunos, condições de salários precários, necessidade de uma 
ampla jornada de trabalho para reposição de renda, aumento expressivo de 
alunos em sala de aula e lutas para manter-se no emprego, contribuem na 
precarização do âmbito docente, através da perda da qualidade de vida rela-
cionadas a saúde dos professores.

Os desgastes físicos pela longa jornada de trabalho que perpassa o seu 
tempo livre, sobrecarregam o psicológico fazendo muitos desses profes-
sores abandonar a profissão por consequências diretas dos problemas 
associados as imposições de longas e intensas jornadas de trabalho

A supervalorização da racionalidade e aproveitamento do tempo 
coloca a afetividade e as oportunidades de convívio em segundo 
plano. Portanto, a era do trabalhador flexível e competitivo tornou-
-se uma era de estranhamentos, de reinvenção de referenciais e 
contínuas renovações de significados, de resistência à realidade 
do desemprego ou do subemprego. Insatisfação, ansiedade, 
sofrimento e desamparo foram rapidamente associados a esses 
processos. (MACÊDO et al., 2016, P. 13)

Segundo Penteado e Neto (2019), desse modo, as modificações trazidas 
do processo de globalização, as políticas neoliberais e os sistemas interna-
cionais ocasionam em reformas educacionais que influenciam diretamente 
o trabalho docente, suas condições e organização do trabalho dos profes-
sores produzindo processos de precarização que engloba a retificação da 
escola à empresa e dos conteúdos ensinados às exigências do mercado. 
O objetivo voltado para formar trabalhadores que possam obter maior efi-
ciência, produtividade e lucro em uma sociedade competitiva; a educação 
sendo tratada como mercadoria e as reformas educacionais impostas pelas 
políticas públicas, atuam na regulação social e nos ajustes estruturais que 
contribuem para manutenção das bases do sistema de acumulação flexível.

A vinculação dos elementos constitutivos da formação à lógica do 
mercado e a uma perspectiva flexível acarreta na formação polivalente e uti-
litarista, que enfatiza as experiências, a formação continuada, a educação à 
distância e a pedagogia das competências, como também o desenvolvimento 
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de uma cultura performática e de um regime de responsabilização, agre-
gando controle, inspeções, regulações, prescrições, julgamentos, cobrança 
por resultados, comparações e amostras de “qualidade” e “promoção”, 
imputabilidade e prestação de contas, além de concorrência e comparação 
entre os pares como meio de gestão e organização do trabalho docente que 
acabam impondo uma ampliação da jornada e intensidade do trabalho.

Ball (et al., 2013) citado por Penteado e Neto (2019), afirma que esses ele-
mentos desgastam a autonomia e autoridade dos professores, produzindo 
outras formas de subjetividade, num processo dual de reprofissionaliza-
ção e desprofissionalização. Contudo, o processo que deve ser levando em 
consideração diz respeito ao adoecimento da classe, sobretudo aqueles 
relacionados a lesões osteomusculares e os movimentos repetitivos como 
escrever, ler e falar incessantemente que provoca a calosidade das cordas 
vocais, além de doenças psicológicas provocadas pelo o estresse podendo 
ter consequência extrema como caso do suicídio no local de trabalho. Barros 
(2014) aponta entre outras as doenças que acarretam a saúde dos profes-
sores disfonias (alterações da voz), varizes, lombalgias (dores na coluna 
lombar), cervicalgias (dores na coluna cervical), depressão e síndrome de 
Burnout.

A síndrome de Burnout foi publicamente utilizada em 1953, nos estudos 
de Schwartz e Will, e tem seu reconhecimento enquanto manifestação da 
relação de trabalhadores e trabalho, ainda na década de 1970, e resulta em 
estresse crônico interpessoal, provido de conflito, insatisfação e ausência de 
reconhecimento profissional (CARLOTTO, 2010).

Além disso, as condições de trabalho demonstram uma crescente preca-
rização e deterioração das condições laborais dos docentes:

desvalorização do trabalho, baixos salários, múltiplos empregos, 
formação deficiente, postura corporal inadequada, exposição ao 
pó de giz, ruídos, infraestrutura precária e carência de recursos 
materiais e humanos que acentuam a sobrecarga de trabalho 
desses profissionais (ARAÚJO et al., 2005, p. 8).

Perante as consequências da flexibilização e precarização da esfera e 
direitos trabalhistas, a condição essencial para fazer frente, é se conscienti-
zar como única classe integral dos trabalhadores estáveis e os submetidos 
a jornadas de tempo parcial precarizada.



2112
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Considerações finais

As formas de exploração do trabalho assalariado impostas pelo padrão 
de acumulação flexível acabam acarretando em barreiras para a constitui-
ção das organizações de classe por parte dos trabalhadores, em parte pelo 
rompimento dos laços de solidariedade em detrimento da exacerbação do 
individualismo transformado em competitividade entre trabalhadores ter-
ceirizados e estáveis.

De outro pela instabilidade no trabalho provocada pela terceirização e 
informalidade, o que torna mais difícil os vínculos de solidariedade de classe 
e organização coletiva dos trabalhadores em torno de um objetivo comum. 
Nesse marco, um dos objetivos da flexibilização das relações e trabalho está 
na pulverização dos sindicatos, que encontra dificuldade de aglutinar em um 
mesmo organismo uma classe com formas de trabalho tão diversos e com 
realidades tão distintas.

A análise das condições objetivas de exploração da classe trabalhadora 
impostas como medida de ampliação das taxas de extração de mais-valor 
pelo capital nos permite refletir sobre as novas necessidades de organi-
zação da classe. Examinar os novos modos de resistência que englobe as 
diferenças da classe – gênero, raça, nacionalidade – assim como, propor 
formas de organização coerentes com as distintas formas de exploração do 
trabalho assalariado impostas pelo padrão de acumulação flexível.
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO UM DIREITO 
FUNDAMENTAL E O DESEMPREGO DA CLASSE 

TRABALHADORA NO BRASIL: UMA QUESTÃO PARA 
ALÉM DO HORIZONTE NEOLIBERAL
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Resumo: A educação profissional, dentro da perspectiva legal, é preceituada 
como uma modalidade de ensino transversal aos dois níveis de ensino no 
país. A par disso, esta comunicação propõe-se, objetivamente, a discutir 
uma perspectiva de educação profissional que vá além de uma modali-
dade transversalizante, posto que as prerrogativas constitucionais definem 
a educação e o trabalho como direitos fundamentais, portanto, devem ser 
garantidos pelo Estado brasileiro. Para além, tem-se a observação con-
textual do desemprego estrutural da classe trabalhadora no país, que nos 
meses iniciais de 2018, alcançou uma média de 12,8 milhões de pessoas, 
bem como da compreensão de que a educação profissional não tem atin-
gido de forma efetiva os cidadãos oriundos da classe que vive do trabalho. 
As reflexões partem de: observação da realidade na qual se desnudam a 
falta de educação e de trabalho para os jovens; indicadores educacionais 
em documentos oficiais; análise de instrumentos legais; pesquisa bibliográ-
fica; bem como de uma concepção de formação para os jovens em uma 
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visão histórico-crítica da educação e do trabalho como atividades huma-
nas no Brasil. Os resultados sinalizam para a não garantia e não efetividade 
da educação profissional como direito fundamental. Assim, observando-se 
isso na relação emprego e educação, considerando-se que esta tem maior 
capilaridade do Ensino Médio em diante, temos elementos para afirmar que, 
a educação profissional como promotora de trabalho via emprego é ainda 
um horizonte para além do sistema capitalista excludente explorador dos 
trabalhadores, implantado no país de forma neoliberal.
Palavras-chave: Educação Profissional, Trabalho, Desemprego, 
Neoliberalismo, Classe trabalhadora.
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Introdução

A presente comunicação propõe‐se, objetivamente, a discutir uma pers-
pectiva de educação profissional como um direito fundamental que vá 
além de uma modalidade transversalizante, posto que as prerrogati-

vas constitucionais indicam que a educação e o trabalho são direitos sociais 
que devem ser garantidos pelo Estado brasileiro com fulcro na Constituição 
Federal de 1988. (BRASIL, 1988).

Compreende-se que a tríade formada por educação, trabalho e profissio-
nalização são temas educacionais e juridicamente complexos, notadamente 
pelo volume de normas que disciplinam cada um desses direitos. Desta feita, 
opta-se pôr em debate a Educação Profissional como uma das formas do 
Estado Brasileiro respeitar e fazer cumprir suas responsabilidades de efeti-
vação à profissionalização dos jovens.

Os organismos de viabilização do direito à profissionalização, diante 
das profundas transformações socioeconômicas que incidem mudanças 
nas bases legais, como a reforma do ensino profissional, prevista na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); o instituto da Aprendizagem, pre-
vistos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e também assegurados 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); além dos novos fomen-
tos de políticas públicas direcionadas à profissionalização, necessitam de 
avaliação.

A educação profissional dentro dos marcos legais, tendo como referên-
cia a análise da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que regulamenta 
a educação no Brasil, é preceituada como uma modalidade de ensino trans-
versal aos dois níveis de ensino no país, (básico e superior), vinculada às 
demandas que deveriam em certa medida considerar o contexto e os sujei-
tos sociais demandantes dessa formação. Contudo, questiona‐se por que 
a educação profissional, efetivamente, não tem sido considerada como 
garantia do direito à educação e ao trabalho dos jovens no Brasil?

Para além, tem-se a observação contextual do desemprego estrutural da 
classe trabalhadora no país, que nos meses iniciais de 2018, alcançou uma 
média de 12,8 milhões de pessoas, bem como da compreensão de que a 
educação profissional não tem atingido de forma efetiva os cidadãos oriun-
dos da classe que vive do trabalho.

As reflexões aqui desenvolvidas partem de: observação contextual na qual 
se desnudam a falta de educação e de trabalho, para os jovens, confirmada 
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pelos indicadores educacionais em documentos oficiais; análise de instru-
mentos legais; pesquisa bibliográfica em autores que discutem a educação 
profissional; bem como da concepção de educação dentro de uma visão 
histórico-crítica, observando a relação desta com o trabalho como atividade 
humana.

Metodologia

Esse trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, com 
ênfase nas fontes jurídicas que permeiam a estruturação do direito à edu-
cação profissional. Também foram considerados os indicadores disponíveis 
em instituições governamentais que oficialmente divulgam dados da edu-
cação, do trabalho e do emprego e do desemprego no Brasil.

Salienta-se que, a temática construída exigiu uma aproximação com 
o materialismo histórico-dialético, e como propõe Frigotto (2001): “o que 
importa fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática que 
altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano 
histórico-social.”. (FRIGOTTO, 2001, p. 81).

Sendo assim, é nessa perspectiva metodológica que foi construído este 
trabalho. 

Desenvolvimento

O Direito à Profissionalização, garantido pela Lei Maior e regulamen-
tado no Estatuto da Juventude, deveria auxiliar os jovens de 14 (quatorze) 
a 17 (dezessete) anos, na difícil tarefa de acesso à educação, sobretudo no 
Ensino Médio, última etapa da Educação Básica quando esses deveriam 
ser preparados não apenas para o ingresso no mercado de trabalho, mas 
conforme princípios constitucionais, terem uma formação de acordo com 
o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa assertiva deriva-se da CF 
quando preceitua que: a educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, deve visar ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme precei-
tua o art. 205 (BRASIL, 1988).

Já o art. 227, da CF de 1988, doutrina a proteção integral e prioridade 
absoluta de políticas públicas eficazes na área da infância e da juventude, 
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concebendo como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, cruel-
dade e opressão.

Como decorrência da relevância constitucional do trabalho, o acesso aos 
postos de trabalho deve ser assegurado com amplitude, o que se verifica no 
art. 6º da Constituinte que, ao indicar os direitos sociais, inclui o denominado 
direito ao trabalho. Em outras palavras, toda pessoa, ao titularizar o direito 
do trabalho, deve ter acesso à preparação para o trabalho e às oportunida-
des no mercado de trabalho. Hoje, o trabalho não é apenas uma tarefa de 
transformação da natureza, é também uma atividade que traz satisfação e 
promoção social. E, o direito à profissionalização garante ao jovem idealizar 
sua profissão, firmar sua posição na sociedade e garantir seu futuro e inde-
pendência financeira.

A CF ao assegurar o direito à capacitação profissional, no art. 227, com-
plementa o direito social genérico ao trabalho. Com o advento da Emenda 
Constitucional nº 65/2010 o referido direito deixa de ser dirigido, exclusi-
vamente, aos adolescentes, passando também a serum direito dos jovens. 
Antes dessa alteração, o que mais se aproximava de uma garantia à for-
mação profissional para os indivíduos que não fossem adolescentes era o 
direito à educação com o objetivo da qualificação para o trabalho, com ful-
cro no art. 205 da CF.

A Carta Magna também prevê a qualificação para o trabalho como uma 
das finalidades da educação brasileira, estando descriminada na LDB. No 
art. 1º fica elucidado que a educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas 
escolas, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais, de maneira a objetivar a educação escolar, vincu-
lando-a ao mundo do trabalho e a prática escolar. Esta lei apresenta um 
novo paradigma para a educação profissional, devendo conduzir o cidadão 
ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, intima-
mente integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e 
à tecnologia.

Percebemos que, na CF e no mundo capitalista brasileiro, a educação é 
articulada ao trabalho e desenvolvida a partir da proposta de que o indivíduo 
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tem que se enquadrar nas exigências do mercado de trabalho. Isso tem 
gerado mudanças e desafios, tendo em vista que a detenção do conhe-
cimento e o acesso à informação, de maneira mais rápida e eficiente, é o 
diferencial para os indivíduos terem acesso ao mercado de trabalho, mas 
esse não tem vagas para todos, assim como a educação.

Em decorrência desta cruel realidade, estabeleceu-se um novo per-
fil ao trabalhador, alicerçado no “pensar” e não mais apenas no “fazer”. A 
educação passou a ser determinada com base nas competências, na empre-
gabilidade, na qualificação e na especialização. Verifica-se, que o discurso 
da empregabilidade, fundamentado no profissional polivalente, capacitado, 
qualificado para as novas exigências do mercado de trabalho passa a ser a 
nova retórica das instituições educacionais que contribuem e promovem a 
“transformação” do trabalhador dentro dos parâmetros capitalistas.

Portanto, a educação profissional se apresenta como um dos meios 
de estimular a inserção, reinserção e manutenção dos aprendizes no sis-
tema educacional, garantindo assim, o processo de escolarização e, 
principalmente, oportunizando uma formação técnico-profissional – a pro-
fissionalização. Enfatize-se, pois, que a formação profissional e a formação 
no trabalho do jovem estão no centro da atual crise brasileira, tendo em 
vista o processo de inclusão ou exclusão dos bens e serviços prestados 
pelo Estado a essa faixa da população. Crise que envolve questões políticas, 
econômicas, trabalhistas, culturais e sociais incrustrada em um Estado que 
tem desde as últimas décadas do século XX se caracterizado como liberal, 
embora, apresente em alguns momentos mesclas de um projeto societário 
que em disputa não tem satisfeito à classe trabalhadora por não garantir 
seus direitos fundamentais. Além disso, o reflexo da estagnação da econo-
mia pode ser atestado pela taxa de desemprego entre os jovens. Esta, no 
Brasil atinge seu maior índice em 17 (dezessete) anos. Dados apresentados 
pela OIT apontam que, ao final de 20174, praticamente 30% (trinta por cento) 
dos jovens brasileiros estavam sem trabalho. Hoje, entre as mais de 190 
(cento e noventa) economias avaliadas, apenas 36 (trinta e seis) têm situa-
ção pior que a do Brasil para os jovens. Ainda, segundo a OIT, o desemprego 
entre jovens no mundo é de cerca de 13,1% (treze virgula um por cento). A 
situação brasileira só é equivalente às taxas registradas nos países árabes, 

4 Internacional Labour Organization. Global Employment Trends for Youth 2017.
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que viram o desemprego desencadear importante crise política e social a 
partir de 2011.

Observe-se, no Gráfico 01, a taxa de desocupação em cada faixa etária 
e que o desemprego tem maior incidência entre os jovens brasileiros com 
idade entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos, chegando a 42,7% (quarenta 
e dois vírgula sete por cento), mais do que o triplo da taxa geral. Para os 
trabalhadores entre 18 (dezoito) e 24 (vinte e quatro) anos, a taxa de desem-
prego é mais do que o dobro da taxa da população em geral. Enquanto a 
taxa geral ficou em 12,4% (doze vírgula quatro por cento), no segundo tri-
mestre de 2018, entre os jovens esse percentual saltou para 26,6% (vinte e 
seis vírgula seis por cento):

Gráfico 01: Desemprego com maior incidência entre os jovens (2018)

Fonte: Elaboração própria adaptada de IBGE (2018).

O IBGE revela que o emprego para os jovens trabalhadores semiqualifica-
dos diminuiu, na maioria dos países, em todos os níveis de desenvolvimento. 
Essa tendência de polarização no mercado de trabalho pode ser acentuada 
ante as novas tecnologias e, potencialmente, pode exacerbar as desigualda-
des sociais existentes. Os jovens, não raramente, iniciam sua vida profissional 
em empregos temporários, sabendo que, talvez dificilmente consigam con-
quistar segurança plena no trabalho. Eles são mais propensos a fazerem 
a transição para empregos estáveis e satisfatórios nas economias desen-
volvidas e em centros emergentes do que nos países em desenvolvimento 
como o Brasil.

Nesse sentido, os dados do ano de 2017 do IBGE de 2012 a 2016, sal-
tou de 04 (quatro) para 6,3 (seis virgula três) milhões o número de jovens 
com idade entre 16 (dezesseis) e 29 (vinte e nove) anos desempregados no 
país. Isso representa um aumento de 57% (cinquenta e sete por cento) do 
contingente de desempregados e revela um dos principais efeitos da crise 
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econômica pela qual passa o Brasil e o mundo. O histórico da desocupação 
entre os jovens no Brasil, a população com mais de 16 (dezesseis anos) 
anos cresceu 6,5% (seis vírgula cinco por cento), enquanto o contingente 
de desempregados aumentou 40,5% (quarenta vírgula cinco por cento). O 
número de jovens com idade de 16 (dezesseis) a 29 (vinte e nove) anos que 
não estudam nem trabalham atingiu 25,8% (vinte e cinco vírgula oito por 
cento) do total, representa 11,6 (onze vírgula seis) milhões de pessoas nessa 
faixa etária. Note-se, no Gráfico 02:

Gráfico 02: Histórico da desocupação entre jovens no Brasil 10.000

Fonte: Elaboração própria adaptada de IBGE (2018).

Os dados mostram que os jovens são os mais prejudicados pelos efeitos 
das sucessivas crises econômicas, e que, os mais novos acabam sofrendo 
com a crise por um duplo processo. Eles são os primeiros a perder o emprego 
por causa do custo mais baixo de demissão, ao mesmo tempo não encon-
tram novas oportunidades no mercado de trabalho por falta de experiência.

No Gráfico 03, verifica-se evolução do percentual de jovens que não 
estudam nem trabalham:

Gráfico 3: Evolução de jovens que não estudam nem trabalham no país

Fonte: Elaboração própria adaptada de IBGE (2018).

A situação dos jovens que nem estudam nem trabalham é crescente 
nos indicam os dados do IBGE de 2012 a 2017. Os dados do IBGE mos-
tram, ainda, que a taxa de desemprego é maior entre as pessoas com menor 
escolaridade. Os mais afetados são aqueles que têm ensino médio incom-
pleto. Para esse grupo, a taxa é de 20% (vinte por cento), contra 6,2% (seis 
vírgula dois por cento) para os profissionais com curso superior. Observe-se 
o Gráfico 04:



2122
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Gráfico 04 Nível de escolaridade versus desemprego

Fonte: Elaboração própria adaptada de IBGE (2018).

Os dados também revelam uma realidade relativamente nova. As exi-
gências de maior qualificação para o mercado de trabalho deram ensejo à 
chamada geração “canguru”, uma analogia ao marsupial que abriga seus 
filhotes por um grande período de tempo em sua bolsa na barriga. Essa nova 
geração é constituída por jovens entre 25 (vinte e cinco) e 34 (trinta e qua-
tro) anos de idade, que ainda moram com os pais. O conforto, o comodismo 
ou a falta de recursos financeiros não são os principais fatores que man-
tém esses jovens na casa dos pais, mas a possibilidade de reduzir gastos 
e investir na formação, a fim de obterem maiores chances no mercado de 
trabalho.

Os últimos dados sobre o assunto, lançados em 2013 na “Síntese de 
Indicadores Sociais” do IBGE, demonstram que em 10 (dez) anos, houve 
aumento do número de casos em quase 04 (quatro) pontos percentuais, 
passando de 20,5% (vinte vírgula cinco por cento), em 2002, para 24,3% 
(vinte e quatro vírgula três por cento), em 2012. Outro número chama a aten-
ção porque entre esses jovens, 60% (sessenta por cento) são homens e 40% 
(quarenta por cento), mulheres, em famílias com renda alta.

O estudo aponta, também, que os jovens que moram com os pais ten-
dem a ser mais escolarizados do que aqueles com a mesma faixa etária 
que moram sozinhos. Em 2015, 35,1% (trinta e cinco vírgula um por cento) 
dos jovens que moravam com os pais tinham, ao menos, ensino superior 
incompleto ou nível mais elevado. A média de anos de estudo do grupo foi 
de 10,7 (dez vírgula sete) anos e 13,2% (treze vírgula dois por cento) estu-
davam. Já os que viviam sem a família, em média, tinham 9,8 (nove vírgula 
oito) anos de estudo, 20,7% (vinte vírgula sete por cento) cursaram ensino 
superior incompleto ou nível mais elevado e apenas 7,2% (sete vírgula dois 
por cento) ainda estudavam.
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Verifica-se que o número de jovens nessa situação tende a aumentar 
graças às ações coordenadas entre os empresários, os políticos e o sis-
tema judiciário, diante da aprovação da terceirização irrestrita. Diga-se que a 
reforma trabalhista, que já estava sendo aplicadaimpiedosamente sobre os 
trabalhadores de outras categorias, atinge de forma avassaladora os jovens 
que permanecem atônitos, passivos e incertos do futuro.

Com a deterioração das condições de consumo das famílias trabalhado-
ras e com a generalização do trabalho terceirizado, que deve se transformar 
nos próximos anos na forma predominante e hegemônica de contratação 
no Brasil, e com o impacto que vai ocorrer sobre o emprego protegido, em 
particular para os jovens, a tendência é que sejam aprofundadas as tensões 
em termos de financiamento da previdência pública no país.

Resultados e discussões

Druck (2013) apresenta o desemprego como a condição mais precária e 
vulnerável do trabalhador, pois é no bojo desta que ocorre sua dominação 
pelo empregador:

A condição de desempregado e a ameaça permanente da perda 
do emprego têm se constituído numa eficiente estratégia de 
dominação do âmbito do trabalho. O isolamento e a perda de 
enraizamento, inserção, vínculos e perspectivas de identidade 
coletiva, decorrentes da descartabilidade, da desvalorização e 
da exclusão, são condições que afetam decisivamente a solida-
riedade de classe. Esta é minada pela brutal concorrência que 
é desencadeada entre os próprios trabalhadores e estimulada 
conscientemente pelo capital por meio da gestão do medo e 
da chantagem. Uma vulnerabilidade social cujos traumas ainda 
estão por compreender e analisar no contexto atual, especial-
mente entre as novas gerações, que não conseguem se inserir no 
mercado de trabalho (DRUCK, 2013, p. 64).

Os dados mais recentes mostram que, apesar de alguns indicativos de 
uma dinâmica recente mais favorável (com geração de empregos apesar 
dos indicadores ruins de atividade econômica), o mercado de trabalho bra-
sileiro segue bastante deteriorado, permeado por altos contingentes de 
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desocupados, desalentados e subocupados. No que diz respeito à deso-
cupação, nota-se que vem crescendo o número de desempregados que 
estão nesta situação há mais de dois anos. Se, no primeiro trimestre de 
2015, 17,4% (dezessete vírgula quatro por cento) dos desocupados estavam 
nessa situação, no mesmo período de 2019, essa porcentagem avançou 
para 24,8% (vinte e quatro vírgula oito por cento), o que corresponde a 3,3 
(três vírgula três) milhões de pessoas. A desagregação dessas informações, 
feita com base nos microdados da PNAD mostra que, no primeiro trimestre 
de 2019, a proporção de desempregados há mais de dois anos era maior 
entre as mulheres 28,8% (vinte e oito vírgula oito por cento), entre os adultos 
com mais de 40 (quarenta) anos, 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento) 
e entre os trabalhadores com ensino médio completo 27,4% (vinte e sete 
vírgula quatro por cento). Entretanto a análise dinâmica dos dados revela 
que, na comparação com o primeiro trimestre de 2015, os grupos que apre-
sentaram maior incremento nas suas populações desocupadas há mais de 
dois anos foram os homens, os trabalhadores mais jovens e os com ensino 
médio completo, cujas proporções saltaram de 11,3% (onze vírgula três por 
cento), 15% (quinze por cento) e 18,5% (dezoito vírgula cinco por cento) , 
respectivamente, para 20,3% (vinte vírgula três por cento), 23,6% (vinte e três 
vírgula seis por cento) e 27,4% (vinte e sete vírgula quatro por cento), no 
período em questão. No caso dos trabalhadores mais jovens, esse resul-
tado acaba por corroborar um cenário de emprego ainda mais adverso, que 
combina desemprego elevado de 27,3% (vinte e sete vírgula três por cento), 
baixo crescimento da ocupação 0,4% (zero vírgula quatro por cento) e queda 
de rendimento real de -0,8% (menos zero vírgula oito por cento).

Em linha com este cenário de desemprego persistente e elevado, a PNAD 
Contínua mostra que a proporção dos domicílios sem renda do trabalho vol-
tou a crescer, passando de 22,2% (vinte e dois vírgula dois por cento), no 
último trimestre de 2018, para 22,7% (vinte e sete vírgula sete por cento), no 
primeiro trimestre de 2019.

Os dados extraídos da PNAD Contínua mostram que, no primeiro tri-
mestre de 2019, as trajetórias ratificam um comportamento que vem se 
estabilizando ao longo do tempo, marcado por uma situação menos favo-
rável dos jovens no mercado de trabalho, tendo em vista que essa parcela 
da população ainda é a que possui a menor probabilidade de ser contratada, 
além de ter a maior chance de ser demitida.
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Desta feita, a educação profissional deve ser orientada, necessariamente, 
pela discussão do papel da educação na sociedade contemporânea e pela 
dimensão que assume o processo de escolarização de um enorme contin-
gente de pessoas, parte das quais são jovens e estão inseridas no mercado 
de trabalho sob variadas formas de expropriação.

Gramsci (2010) referindo-se à escola profissionalizante elucida que:

A escola profissional não deve se tornar uma incubadora de 
pequenos monstros aridamente instruídos para um ofício, sem 
ideias gerais, sem cultura geral, sem alma, mas só com o olho 
certeiro e a mão firme. Mesmo através da cultura profissional é 
possível fazer que surja da criança o homem, contanto que se 
trate de cultura educativa e não só informativa, ou não só prática 
manual. (GRAMSCI, 2010, p. 67).

A partir disso e do contexto histórico da educação profissional, com-
preende-se que o modelo de educação, certamente, visa a atender a lógica 
do mercado capitalista que necessita da reserva de profissionais para sus-
tentar o modo de produção vigente, com força de trabalho qualificada e 
especializada que vê na educação, especificamente no ensino técnico, a 
possibilidade de formar essa massa de trabalhadores.

Nessa perspectiva, o Estado brasileiro nos últimos anos promoveu 
ações dirigidas à integração entre ensino médio e preparação da classe 
trabalhadora para o mercado capitalista, sintonizadas com os interesses 
governamentais de formação técnica da grande massa produtiva do país. 
Maia Filho (2004) evidencia, entretanto, que não seria a formação técnica 
no nível de ensino médio que levaria o jovem imediatamente ao mercado de 
trabalho, tendo em vista que a falta de empregos não seria necessariamente 
ocasionada pela falta de qualificação força de trabalho. Afirma, então que 
“[...] mesmo em países desenvolvidos, a maior parte dos empregos é ainda 
de perfil de baixa tecnologia”, o que representaria, segundo ele, o tipo de 
instrução a ser direcionado ao ensino médio brasileiro. (MAIA FILHO, 2004, 
p. 70).

As crises do capital e a crescente cultura do desemprego associado 
à pobreza impõem à classe trabalhista o direcionamento precoce de sua 
qualificação, para que esta se insira rapidamente na luta pelos decrescen-
tes e cada vez mais exigentes postos de trabalho. Para esse quadro tem 
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concorrido a reforma do ensino médio, nos termos da Lei n.º 13.415, de 16 
de fevereiro de 2017. (BRASIL, 2017).

Arrisca-se dizer que a nova organização do ensino médio dada pela 
reforma, por via dos chamados itinerários formativos, aprofundará a desi-
gualdade de classe que permeia o dualismo educacional no Brasil, visto 
que a escolarização da classe dominante se desenvolve na rede privada de 
ensino, tendendo a oferecer uma formação em nível geral, em conformidade 
com os modos vigentes de acesso ao ensino superior e, consequentemente, 
aos melhores postos de controle social. À classe trabalhadora, por seu turno, 
em sua maioria, estuda em escolas públicas, que são obrigadas a seguir a 
reforma. Assim, o ensino convergirá para a formação voltada para o preen-
chimento das cada vez mais modestas e competitivas vagas nos postos de 
trabalho socialmente menos valorizados, ou seja, direcionada a sua forma-
ção à esfera da precarização do trabalho em empresas terceirizadas.

A reforma do ensino médio em implantação desde 2017 também se refere 
ao ensino técnico e profissional de nível médio, abrindo-se a possibilidade 
de parcerias com o setor privado, com a oferta de educação à distância, o 
reconhecimento de experiências de trabalho no setor produtivo e a possibili-
dade de contratação de docentes que comprovem notório saber (art. 45; art. 
38, § 11; art. 61, IV, todos da Lei n.º 9.394, alterados pela Lei n.º 13.415). Tais 
pontos da lei, entre outros, configuram um processo de flexibilização que 
atende aos interesses dos sistemas de ensino e do mercado de trabalho. A 
redução de custos para o Estado e a privatização, via transferência de recur-
sos da educação pública para o setor privado, são os pilares dessa proposta. 
(BRASIL, 1996, 2017).

Afora a Reforma do Ensino Médio, tem-se medidas históricas de estag-
nação política que redundaram na marginalização dos trabalhadores. Essa 
força de trabalho se insere num contexto ainda mais desafiador quando 
pensado sob a lógica da informalidade, ao impor uma situação de controle 
das ações de mobilização e de reivindicação social, bem como de corpo-
rativismo nas relações entre capital e trabalho. Nesse sentido, a juventude 
experimenta as consequências dessa dinâmica, de forma mais acentuada, 
pois é: a) a primeira a perder o emprego, por causa do baixo custo de sua 
demissão; b) por ter pouca ou nenhuma experiência, tem maior dificuldade 
de encontrar novas vagas; c) muitos dos jovens empregados assumem 
posição inferior à qualificação profissional a que teve acesso; d) a maioria 
dos graduados não exerce ocupação correspondente à área de formação 
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educacional; e) os certificados escolares são passaportes necessários, mas 
não garantem o ingresso no mundo do trabalho.

Considerações finais

A educação e o trabalho no Brasil são direitos constitucionais que devem 
ser respeitados e garantidos pelo Estado e seus representantes. Deriva-se 
a compreensão de que a educação profissional pode ser uma garantia do 
cumprimento desses direitos. Sendo assim, colocar em debate a educação 
profissional como uma das formas do Estado brasileiro para respeitar e 
cumprir a responsabilidade de efetivação do direito à educação e ao traba-
lho tem sido um desafio que parece inalcançável.

O mundo do trabalho vem sofrendo os reflexos das contradições do sis-
tema educacional e mais acentuadamente os adolescentes e jovens que 
estão à procura de emprego. Ressalte-se que em um país capitalista a ideia é 
atender ao sistema e isso significa que os trabalhadores devem adequar-se 
prioritariamente às necessidades do mercado atendendo à lógica produtiva 
e acumulativa do capital, baseada na exploração da força de trabalho.

Por fim, os resultados sinalizam para a não garantia e não efetividade da 
educação e do trabalho, bem como da educação profissional como direitos 
fundamentais. Ademais, quando observamos essa negação de direitos na 
relação emprego e educação é necessário considerar que essa tem maior 
capilaridade do Ensino Médio em diante, portanto, a negação é à juven-
tude. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas nesse estudo possibilitaram, 
ainda, que afirmemos que a formação para o trabalho dos jovens, seria 
como promotora de melhores condições sociais para aqueles oriundos da 
classe trabalhadora, contudo, essa é ainda um horizonte para além do sis-
tema capitalista excludente dos trabalhadores, implantado no país em sua 
configuração neoliberal.
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O ENSINO SECUNDÁRIO EM MINAS GERAIS 
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Resumo: O presente trabalho propõe uma análise acerca da organização do 
ensino secundário, durante o período republicano, em um recorte tempo-
ral localizado no século XX, especificamente no estado de Minas Gerais. A 
metodologia utilizada baseou-se no instrumental da Nova História Política 
e da pesquisa documental. Para tanto, as fontes elencadas foram os tex-
tos legais coevos ao período estudado, principalmente Leis, Relatórios e 
Discursos dos governadores ao Poder Legislativo. Ademais, compuseram o 
corpus analítico da pesquisa, estatísticas e recenciamentos oficiais acerca 
dos estabelecimentos escolares e matrículas. O texto discute o ensino 
secundário através da sua expansão e dos seus investimentos público e pri-
vado, observando que para este segmento, foi destacado numericamente as 
instituições privadas e o quantitativo de alunos atendidos. À guisa das con-
siderações finais, verificou-se que, os investimentos públicos foram aquém 
da demanda, o que possibilitou grande expansão do setor privado e que, 
data das décadas finais do século XX, o investimento sistemático público 
neste segmento de ensino.
Palavras-chave: Ensino Secundário, Organização do Ensino, Período 
Republicano, Minas Gerais.
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Introdução

A expansão e a massificação do ensino, sobretudo do secundário e do 
superior, reverberaram durante a segunda metade do século XX, em 
vários países, no que Hobsbawn (1991) denominou de uma Revolução 

Social, já que a educação passa por uma ampliação em seus sistemas, o 
ensino superior ganha destaque e, por conseguinte, alteram-se as ordens 
do emprego, do consumo e das relações interpessoais. O historiador inglês 
aponta uma relação inversamente proporcional entre a queda do campesi-
nato e o crescimento, de tendência universal, da relevância da educação e da 
necessidade dos ensinos secundário e superior como requisito para a ocu-
pação dos postos de trabalho. Outros autores, como Viñao (2004), retratam 
que no contexto europeu, a expansão do ensino secundário, ocorrido a partir 
da década de 1950, foi uma das mais destacadas transformações no campo 
educacional em todo o século XX.

No mesmo período, já no contexto brasileiro, também é observado a 
expansão e o aumento do número de vagas para o ensino secundário, em 
instituições públicas e privadas. Entretanto, mesmo com o decorrer das 
décadas, a universalização deste segmento de ensino não ocorreu, uma vez 
que, muitos adolescentes não passaram por esta etapa escolar. Os dados 
de Silva (1959) explicitam este quadro: em 1933, havia 66.420 matrículas 
em um universo de 417 escolas, públicas e privadas, de ensino secundário 
no país. Passados 21 anos, a quantidade de escolas e de alunos matricula-
dos aumentou significativamente, para 2.510 e 540.902, respectivamente. 
Entretanto, tal expansão ocorreu, majoritariamente, na rede particular de 
ensino. Amado (1973) refletindo sobre o panorama do ensino médio nos 
anos de 1950, destacou que, existiam diferenças radicais entre os segmen-
tos secundário e técnico, visto que o primeiro era acadêmico e inflexível e o 
outro era meramente utilitário. Além disto, ocorria uma forte centralização 
das decisões administrativas e pedagógicas na esfera do Governo Federal e 
as instituições de ensino eram predominantemente particulares.

Embora, desde o período imperial, as intenções de centralização e de 
homogeneização dos sistemas de ensino sejam percebidas, com as suas 
distinções locais, as organizações do ensino secundário no período repu-
blicano, foram diversas em cada estado brasileiro, bem como os percursos 
das instituições e a sua natureza, pública ou privada, como assinalam os 
autores Dallabrida e Souza (2014) e Pessanha e Gatti Júnior (2012). Logo, 
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o que é visto, é a interseccionalidade dos fatores de gênero, etnia, classe 
social e região de origem, afetando diretamente o acesso e a permanência 
desta escolarização média aos jovens, evidenciando, por conseguinte, os 
aspectos da desigualdade vigente no país.

Metodologia

O presente texto, através de uma pesquisa documental e da revisão 
da literatura especializada, ocupa-se de analisar aspectos da organização 
do ensino secundário, durante o século XX, no estado de Minas Gerais. 
Pretende-se também refletir sobre a atuação estatal sobre este segmento 
de ensino e entender como as políticas públicas implementadas impacta-
ram na ampliação da escolarização dos jovens. Destarte, observar-se-á o 
aumento das escolas secundárias, à luz da Nova História Política, de René 
Rémond (2003), já que a cultura política e as relações de poder permeiam 
abundantemente a escola e o Estado. O conjunto das decisões governa-
mentais refletem não só as instituições escolares, como os sujeitos que são 
coparticipantes daquelas dinâmicas. Para tanto, utiliza-se a metodologia 
de análise documental, a partir das legislações, dos documentos oficiais e 
das estatísticas, como fontes do estudo. Tal conjunto é significado partindo 
do entendimento que o poder político tem representações e predileções ao 
campo educacional e aos sujeitos que o integram.

Cabe ressaltar que, o ensino secundário é entendido neste trabalho 
como os estudos de formação geral, localizado entre o ensinos primário e 
superior. Durante os anos, ele foi alterado, tanto em termos de sua confi-
guração, quanto em sua própria nomenclatura. Exemplos disto, é que no 
período da Primeira República, ele fora marcado por exames e cursos ini-
ciais para o ingresso no ensino superior, podendo variar, na sua duração, 
em cinco e sete anos. Já, após 1931, com a Reforma Francisco Campos, o 
período de sete anos do ensino secundário foi dividido entre fundamental 
e complementar, com respectivamente, cinco e dois anos. A Lei Orgânica 
do Ensino Secundário, de 1942, propôs o entendimento que os cursos pro-
fissionalizantes, passariam a integrar também o ensino secundário. Desta 
forma, a divisão proposta era entre o ginasial e o colegial, de quatro e três 
anos, cada um. Esta divisão, impacta até as denominações das instituições 
escolares. Os ginásios, portanto eram os que ofereciam o ginasial, e, os 
colégios, os que ofertavam o ginasial e o colegial. Com a Lei nº. 5.692, de 
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1971, a denominação ensino de secundário foi extinta do sistema educacio-
nal brasileiro, sendo agora os ensinos de 1º e de 2º Graus. O primeiro, com 
a obrigatoriedade de 8 anos, era a união do ensino primário com o ginasial e 
o segundo, era o equivalente ao antigo colegial. Com a nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, o ensino de 2º Grau, passa a 
ser descrito como Ensino Médio.

Compartilha-se com Azanha (1995) que a democratização do acesso e 
da permanência no ensino público seja um compromisso do Estado, enfren-
tado a partir de políticas públicas para a educação, e que, objetive, entre 
outros aspectos, as oportunidades e as garantias para o ingresso e a con-
clusão. E são, como supracitado, tais relações entre as ações do Estado, o 
sistema educacional e os sujeitos que estarão à ribalta neste texto.

Desenvolvimento

Pesquisas como de Nogueira (2012) evidenciou como Minas Gerais, de 
forma análoga a outras províncias, investiu no ensino primário como marca 
da modernização durante a Primeira República. Já, em relação ao ensino 
secundário, o investimento, a organização e a difusão foram tão incipientes 
que, conforme analisa Chaves Junior (2010), foi um dos principais fatores 
para que, as instituições particulares, se consolidassem e se expandissem 
neste segmento pelo estado. Neste sentido, Neves (2006) compara que os 
números do ensino secundário no período têm paridade com os dados do 
século XIX, o que revela o tamanho da estagnação. O mesmo autor localiza 
que foram os Seminários de Mariana e do Caraça, nos séculos XVIII e XIX, 
as primeiras instituições na província que tratariam da formação de jovens. 
Quando pensa-se para além dos seminários, as aulas avulsas de discipli-
nas e de ramos do conhecimento se configuravam como forma primeira do 
ensino secundário. Neves ainda sublinha que o ano de 1853, com o auxí-
lio pecuniário do governo, criaram-se uma série de escolas particulares e 
que, no ano seguinte, criou-se o Liceu Mineiro de Ouro Preto, aos moldes do 
Colégio Pedro II, e que deveria servir de exemplo para todas as outras insti-
tuições da província.

Doze anos depois, através da Lei nº 1.627, o governo criou em diversas 
regiões do província, seis externatos públicos, direcionados para o ensino 
de jovens. Entretanto, problemas diversos no seu funcionamento e críticas 
quanto a sua finalidade, colocaram, em 1890, através do Decreto nº 260, 
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o fim em 5 externatos. O mesmo ordenamento legal suprimiu o Liceu de 
Ouro Preto e determinou o ensino secundário mineiro, através de dois pon-
tos centrais: o externato de Ouro Preto e o Internato de Barbacena. O antigo 
Liceu, foi transferido, agora com o nome de Ginásio, para a recém fundada 
Belo Horizonte, a nova capital do estado. Como aponto Teixeira (2011), a 
mudança de nome para Ginásio, é uma marca simbólica do rompimento 
com as ideias do Império – o antigo – para a República – o novo, o moderno. 
Assim, o Ginásio Mineiro tornou-se referência no ensino secundário, aten-
dendo grande público masculino, sobretudo. Entretanto, em números totais, 
as matrículas totalizavam, em 1906, de acordo com o relatório do presidente 
da província, Francisco Antônio de Salles, 287 alunos (MINAS GERAIS, 1906, 
p.55). O que representava um número muito abaixo do que se esperava 
para o internato e o externato. Com exceção do período de 1908 e 1910, 
que funcionou o Curso Fundamental de Instrução Secundária, o internato e 
o externato foram as únicas instituições de ensino secundário públicas de 
toda província até 1928. A respeito do Curso de Instrução Secundária, era 
mais voltado para uma formação profissional e de ordem prática, diferente 
da matriz clássica-humanista apregoada nas outras instituições. Embora tal 
experiência fora valorizada por políticos como João Pinheiro e Israel Pinheiro 
da Silva, por razões alegadas de não contemplar seus objetivos e de pouca 
aderência social, o governo do presidente Wenceslau Braz Pereira Gomes, 
encerrou com o Curso em 1910.

As ações do governo brasileiro, durante a Primeira República, encami-
nhavam para uma organização estrita e controladora do ensino secundário, 
frente às manifestações de descentralização da educação no país. Assim, 
o governo federal continuou a sua atuação em prol de uma uniformização 
pedagógica que, era assumida e mantida, uma vez que, o mesmo governo 
exercia controle do ensino superior. As instituições públicas de ensino secun-
dário, se concentraram, na maioria dos casos, nas capitais de cada estado, 
em apenas uma unidade. Elas atendiam prevalentemente as elites e eram 
apresentadas como exemplos para as demais. As instituições particulares, 
principalmente as confessionais, somavam grande número de matrículas. 
Todavia, para se entender a profundidade das desigualdades sociais do 
período, ambas escolas, públicas e privadas, eram pagas, o que explicita 
um caráter de seletividade social e de preparação para o ensino superior. 
Cabe ressaltar também que, não havia uma inter-relação entre os outros 
segmentos de ensino e que, a ideia de formação para o ensino superior era 
um objetivo final do processo.
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Chaves Junior (2010), através da revista Vida Escolar, periódico editado 
pelo Governo de Minas Gerais, entre os anos de 1916, 1917, 1918, 1921 
e 1926, com dados estatísticos da educação, revela a forte expansão do 
ensino secundário privado. Enquanto, Minas contava com duas instituições 
públicas de ensino secundário, em 1916, haviam 60 privadas que, em um 
intervalo de dez anos, passaram para 153 unidades de ensino secundário 
particulares. O aumento das instituições acompanhou de forma proporcio-
nal o das matrículas: no mesmo período que o Ginásio e o Internato públicos 
contavam com 160 e 439 alunos, entre os anos de 1916 e 1926, as institui-
ções privadas saltavam de 3.834 para 11.854 alunos. Como supracitado, o 
estado mineiro contribuiu com subvenção para escolas privadas, principal-
mente as religiosas, demonstrando assim, interesse que estas instituições 
se fixassem nas localidades para atuarem na expansão do ensino secundá-
rio pelo estado.

As diferenças entre o Ginásio Mineiro e o Internato de Barbacena torna-
ram-se mais evidentes quando o relatório entregue em 1919, pelo presidente 
Arthur da Silva Bernardes, ao Congresso Mineiro reportou uma situação 
bastante dicotômica: enquanto o Ginásio Mineiro apresentava característi-
cas modelares para as outras instituições, o Internato de Barbacena, tinha 
poucas matrículas, laboratórios deficientes, sem sede própria e com alo-
jamentos precários (MINAS GERAIS, 1919, p.44). Para além das realidades 
vivenciadas e praticadas, tais discursos, construíram representações sociais 
e imaginários coletivos de excelência da instituição de ensino secundário da 
capital mineira. Tanto que, em função das demandas do número do alunado, 
durante a década de 1920, foi construído um novo prédio, bastante moderno 
para a época, para comportar as novas turmas e oferecer melhores condi-
ções de estudos para aqueles jovens. Outros movimentos de fomento para o 
ensino secundário público de Minas Gerais, só foram vistos nos anos finais 
da década de 20, do século XX, com as ações do presidente Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrada e do Secretário do Interior, Francisco Campos.

Resultados e discussão

O governador Antônio Carlos assumiu em seu mandato de 1926 a 1930, 
um programa político que visava a recomposição e o fortalecimento do 
Partido Republicano Mineiro, em um contexto de crise das oligarquias, que 
denotou o fim da Primeira República. Assim, em meio às discussões sobre 
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cidadania, sobre a moralização do regime republicano, frente as dissonân-
cias do pacto oligárquico, a escola primária ganhou novamente importância, 
bem como a necessidade de se pensar a questão do analfabetismo e da 
expansão da instrução pública.

É importante sublinhar que, ao longo do século XX, as representações 
e os imaginários de escola mudaram. De acordo com Carvalho (2003), nos 
anos 1920, a escola se afastou do ideário de regeneração social e se apro-
ximou da Escola Nova, a pedagogia em voga na época. Neste sentido, a 
reforma Francisco Campos consolidou a escolha da escola pela nova peda-
gogia. Campos entendia que a escola tinha uma função social que deveria 
extrapolar a instituição e reverberar para o meio social. Neste sentido, de 
acordo com Peixoto (1983), o governo Antônio Carlos utilizou da educação 
como elemento persuasivo, atendendo a demanda de grupos sociais, com a 
ampliação do direito de escolaridade em todos os níveis de ensino, através 
das ações de criação da Universidade de Minas Gerais, a inauguração de 
quatro escolas secundárias e reforçando as perspectivas da Escola Nova 
para as instituições primária e normal.

Segundo Peixoto (1983), o governo Antônio Carlos promoveu uma 
expansão significativa da educação estadual. Com dados do ano de 1930, 
as instituições públicas de educação cresceram 170% e as matrículas em 
87%. As instituições de ensino secundário passaram de duas para seis, no 
interstício de 1926-1930. No mesmo período, o primário que tinha 2.117 
escolas, passou para 5.926 e de 239.878 matriculados para 448.810. Outro 
dado interessante reflete sobre as escolas normais. Em função da reforma 
de Campos e das outras ações governamentais, a formação de professo-
res foi privilegiada. Foram criadas 19 escolas normais, que somaram-se às 
duas já existentes. Então, do universo de 21 escolas, 15 eram de nível primá-
rio e o restante de nível secundário.

Neste sentido, durante o governo Antônio Carlos, foram criados quatro 
ginásios públicos, com o objetivo, segundo os órgãos governamentais, dos 
matriculados acessarem os cursos superiores e expandirem a possibilidade 
educacional, já que até então, existiam apenas os ginásios de Belo Horizonte 
e Barbacena. É interessante sublinhar que, conforme estudos de Magalhães 
(2008) e de Gatti (2013), sobre a criação de ginásios em Minas e a estadua-
lização das instituições privadas e municipais, corresponderam a interesses 
de políticos e de personalidades locais, com interesses privados, usando a 
escola como uma moeda de troca. Assim, os textos jurídicos encaminhavam 
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para chancelar as relações políticas afins entre os sujeitos. Cabe ressaltar 
que o governador Antônio Carlos participou da criação da Aliança Liberal, 
grupo político que lançou a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa 
para a presidência da república em oposição as ações do estado de São 
Paulo.

Minas Gerias, no final da Primeira República, teve papel destacado no 
cenário educacional, já que contava com sete instituições públicas de 
ensino secundário, além de mais de uma centena de ginásios privados. 
Segundo Souza (2019), em São Paulo, no mesmo período, existiam apenas 
três ginásios públicos. No período denominado de Era Vargas (1930-1945), 
duas reformas educacionais aconteceram no país. A primeira, de Francisco 
Campos, de 1931, versou sobre a sistematização do ensino secundário, 
propondo, entre outras coisas, a inspeção federal nos ginásios públicos e 
privados. A segunda, Lei Orgânica de Ensino Secundário, de 1942, conhe-
cida popularmente como Reforma Capanema, que contemplou a formação 
holística dos jovens, principalmente nos quesitos da moral, do patriotismo 
e do nacionalismo que eram os pontos preconizados na época. É coeva à 
implementação desta reforma, a ampliação do ensino secundário sobre-
tudo, mas de outros segmentos como o industrial, o comercial, o agrícola e 
o normal. Silva (1969) interpretou que as instituições escolares passaram a 
atender mais estudantes. Segundo o autor, de 400 instituições e uma média 
de 166 matrículas por estabelecimento, em 1933, passaram para 2.010 e 
307, respectivamente em 1956, e para 4.174 e 372 em 1964. O autor tam-
bém demonstra o processo de expansão vertical dos sistemas de ensino e 
das matrículas, uma vez que, no ano de 1960, 87% das matrículas estavam 
concentradas no ginasial, correspondente ao primeiro ciclo, sendo o res-
tante no ciclo colegial. Silva (1969) também destaca que existiam diferenças 
regionais no ensino secundário e o crescimento das instituições particulares. 
Assim, em 1960, 60% das matrículas se concentraram na região Sudeste e 
em 1964, 53,3% dos alunos estavam em instituições particulares de ensino, 
frente a 28,4% das matrículas em estabelecimentos públicos. Neste cenário, 
as escolas confessionais eram predominantes.

A literatura buscou várias vertentes explicativas para a ampliação do 
ensino secundário entre os anos de 1930 e 1960, entre elas a expansão 
econômica advinda dos processos de urbanização e de industrialização 
(ROMANELLI, 1987), o reconhecimento social do ensino secundário (ABREU, 
1955; AMADO, 1973) e a equivalência entre os sistemas de ensino durante 
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o Estado Novo Varguista (ROCHA, 2000). Mas, o que é ponto pacífico na 
literatura, é a necessidade de mais investimentos na temática, uma vez que, 
as idiossincrasias dos estados colocam no horizonte articulações políticas 
e dos sujeitos, muito próprias. No enfoque mineiro, a ampliação do ensino 
secundário, localizado entre os anos de 1928 a 1960 deveu-se à iniciativa 
privada, uma vez que a expansão pública se deu de forma paulatina. Neste 
sentido, as ações políticas têm peso neste processo. Um exemplo foi o 
governo de Benedito Valadares que, entre 1933 e 1945, abriu três ginásios 
públicos, favorecendo as instituições privadas, principalmente de ordens 
religiosas, a partir de uma suposta premissa cética, por parte do governo, 
em relação ao ensino secundário. Somado a isto, a postura de manutenção 
dos ginásios públicos como modelos e o apoio as instituições confessionais 
são observadas.

É interessante refletir que, como aponta Diniz (1981), na década de 1930, 
em função da quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, a exportação 
de café, principal produto da economia do estado, diminui drasticamente, 
gerando o crescimento da dívida pública, a diminuição da arrecadação e 
a saída do contingente populacional da região. Neste sentido, que o sopro 
modernizador se intensificou como opção para o enfrentamento da crise. 
Assim, correspondendo a estes anseios, no ano de 1946, inaugurou-se a 
Cidade Industrial de Contagem.

Após o término do período do Estado Novo, em 1945, ocorreu a reorga-
nização dos partidos políticos e dos movimentos sociais, outrora cerceados 
por Vargas. Outros pontos que são notados, de acordo com Ferreira e 
Delgado (2013), referem-se ao crescimento econômico, ao grande ânimo 
em torno do modelo nacional desenvolvimentista e as mudanças na organi-
zação do espaço urbano e na cultura brasileira, principalmente entre os anos 
de 1946 a 1964. É neste período, em termos educacionais, que ocorreram 
ações de melhoria e ampliação da educação primária rural, as campanhas 
nacionais de Educação Rural (CNER), de Educação de Adultos (CNED) e a em 
Defesa da Escola Pública (CNDEP), bem como as discussões acerca da Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB). Em relação ao ensino secundário, permanecia o 
enfoque de supervisão do sistema, bem como da tentativa de uniformização 
e de equiparação entre as instituições. Nos anos de 1950, foram lançadas 
leis de equivalência, visando minorar as desigualdades nesta etapa do 
ensino e as diferenciações entre as modalidades do secundário e o técnico. 
Ainda na década de 50, foram lançados dois programas distintos para o 
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ensino secundário: a Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário (CADES) e o Fundo Nacional do Ensino Médio (FNEM). O pri-
meiro era direcionado aos professores e aos demais trabalhadores ligados 
à educação. O segundo oferecia bolsas de estudos para alunos ingressarem 
em instituições particulares. De acordo com Souza (2008), apesar das ações 
governamentais para a educação durante os anos 1950, uma série de inte-
lectuais e educadores discutiram os problemas enfrentados pela educação 
de forma aberta, em periódicos e revistas, refletindo sobre a necessidade de 
mudanças curriculares e a relação entre educação e trabalho.

A política mineira continuou se pautando na intervenção da organização 
dos estabelecimentos secundários, oferecendo subsídios para as instituições 
privadas e gerindo as públicas. No governo de Milton Campos (1947-1951), 
observou-se um forte investimento nos estabelecimentos públicos: foram 
construídas seis instituições de educação do secundário, compondo o uni-
verso de 11 unidades, com 2.640 alunos, em 1949 (MINAS GERAIS, 1950, p. 
251). Cabe afirmar que, para a construção destes ginásios, novamente entra-
ram em cena, os interesses locais, os arranjos entre estado e municípios e 
as ações dos atores sociais para a ampliação do ensino secundário. É coevo 
a este período, o estabelecimento das matrículas gratuitas para os estu-
dantes do cursos normal, secundário e técnicos. Segundo Milton Campos, 
o estado contava, em 1950, com 9 unidades oficiais de ensino secundário, 
sendo 4 ginásios e 5 colégios, e 189 ginásios privados. O número de escolas 
técnicas era de 91, além de 13 patronatos. Sobre o curso normal, 23 estabe-
lecimentos eram oficiais e 109 privados (MINAS GERAIS, 1950, p.173).

Já o governo de Juscelino Kubitschek (1951-1955) tratou de investir nas 
questões industriais e de infraestrutura. Neste sentido, criou-se as Centrais 
Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), coadunando os interesses privados 
e públicos, bem como a criação do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG), que teve o objetivo de conseguir recursos para investimen-
tos. No que se refere à educação, aos moldes do governo federal, criou-se 
um plano para o combate à evasão escolar, uma vez que, os dados aponta-
vam para 280.766 crianças que não frequentavam a escola. As instituições 
da zona rural que ofereciam o primário, foram as que mais receberam 
recursos. Sobre o ensino secundário, o governo manteve cinco ginásios, 
cinco colégios públicos e uma escola técnica de comércio (MINAS GERAIS, 
1953, p.188). No ano de 1955, Kubitschek lançou as Leis números 1.235, 
1.236, 1.237 e 1.238, que tratavam da expansão da rede, estadualização de 
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estabelecimentos e aquisição de mobiliários. Entretanto, tais ações não sur-
tiram em um crescimento significativo dos estabelecimentos. Foi no governo 
estadual seguinte, de José Francisco Bias Fortes, que ocorreu a ampliação 
para o total de 22 estabelecimentos de ensino secundário em 1960. Neste 
sentido, foram criados imaginários e representações sociais de excelência, 
em torno das parcas instituições públicas de ensino secundário. Entretanto, 
em função das transformações sociais do final do século XX, mudanças no 
currículo, na composição e na duração do curso, também acarretaram dis-
tinções das representações existentes sobre a instituição escolar.

Considerações finais

As ações do Estado, durante o século XX, no sentido da fiscalização do 
ensino secundário mineiro foi o principal mote discutido no texto. Mas, para 
além disto, discutiu-se a oferta do ensino secundário público como obriga-
ção do Estado para a garantia do direito de escolarização. Entretanto, o que 
fora observado, foi a expansão maciça dos estabelecimentos particulares 
até a metade do século XX, em função da representação de excelência atri-
buída aos escassos ginásios públicos. 

Somente a partir de 1960 os investimentos públicos sistematizados 
foram sentidos pelo ensino secundário, ainda que insuficientes para as 
demandas postas naquele momento. Posteriormente, já nos anos 90 do 
século XX, a rede pública conseguiu ultrapassar em atendimento a rede par-
ticular de ensino. 

Apesar desta mudança, o Ensino Médio público mineiro ainda enfrenta 
sérios desafios, como a evasão escolar e a distorção entre idade e série, o 
que reafirma a necessidade da permanência da reflexão estabelecida sobre 
a educação brasileira, o fato de que a democratização do ensino secundário 
ainda é uma batalha a se vencer nos dias atuais.
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Resumo: Este artigo tem o objetivo de apresentar um panorama da educação 
do campo no Ceará, as políticas públicas de educação do campo desenvol-
vidas no estado fomentadas por uma política nacional de educação para as 
áreas rurais no país, bem como observar quais os direcionamentos pedagó-
gicos das escolas estaduais de assentamentos em área de Reforma Agrária 
no Ceará. Essas escolas têm sua peculiaridade ancoradas na administra-
ção compartilhada entre o Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) 
e a Secretaria de educação do estado do Ceará (SEDUC/CE). Os projetos de 
pesquisa, financiados pela FUNCAP/CE e pelo CNPq, que deram origem a 
esse texto, visam captar essas peculiaridades na formação dos professores 
tanto na prática cotidiana, quanto na execução das formações continua-
das. Como resultado parcial é possível apontar que a proposta pedagógica 
das escolas do campo vai na contramão do objetivo do Estado como uma 
instância do sistema capitalista. Cabe aos estudos futuros responder às 
questões que ainda não o foram.
Palavras-chave: Escola do campo. Reforma Agrária. Ceará

1 Doutoranda pelo Curso de Doutorado Acadêmico em Educação da Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
 E-mail: karla_raphaella@hotmail.com;
2 Doutoranda pelo Curso de Doutorado Acadêmico em Educação da Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
 E-mail: maria-aires@hotmail.com;
3 Mestranda pelo Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará 

- UECE. 
 E-mail: marcilianogueira2012@gmail.com;
4 Doutoranda pelo Curso de Doutorado Acadêmico em Educação da Universidade Estadual do Ceará 

- UECE. 
 E-mail: bruno.allyssonrodrigues@gmail.com.
5 Doutor pelo Curso de educação da Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: frederico.costa@uece.br;



2145
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

Este artigo é resultado parcial do projeto de pesquisa Formação conti-
nuada em serviço dos professores das escolas estaduais do campo 
em áreas de assentamento no Ceará realizado no âmbito do Grupo 

de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação 
Humana (GPOSSHE/UECE), vinculado ao Programa de Pós-graduação em 
Educação da Universidade Estadual do Ceará, e é financiado pela Fundação 
Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap/
CE), através do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, Estímulo 
à Interiorização e à Inovação Tecnológica (BPI), cujos autores compõem a 
equipe de execução.

O movimento metodológico aqui desenvolvido tem estreita relação 
com o projeto Políticas públicas de formação de professores para as esco-
las de Ensino Médio do campo no Ceará: avaliação em processo do Plano 
Estadual de Educação 2016-2024, financiado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/Edital Universal 2018).

O artigo objetiva apresentar um panorama da educação do campo no 
Ceará, avaliando os desdobramentos das políticas públicas de educação 
do campo desenvolvidas no estado fomentadas por uma política nacional 
de educação para as áreas rurais no país. Nesse sentido, apresenta, inclu-
sive, dados acerca da configuração social do estado com destaque para 
o campo. É resultado parcial dos dois projetos de pesquisa apresentados 
acima e realizou-se metodologicamente como uma pesquisa bibliográfica 
acerca da história do desenvolvimento da educação do campo no Ceará, 
bem como sobre as bases pedagógicas das escolas estaduais do campo 
em áreas de Reforma Agrárias em Assentamentos no Ceará.

Metodologia

Este artigo é parte de uma pesquisa maior Políticas públicas de forma-
ção de professores para as escolas de Ensino Médio do campo no Ceará: 
avaliação em processo do Plano Estadual de Educação 2016-2024, finan-
ciado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq/Edital Universal 2018). Nesse sentido os resultados apresentados 
são parciais e tratam da primeira fase de pesquisa de metodologia qualita-
tiva e de pesquisa bibliográfica e histórica.
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Num primeiro momento, desenvolveu-se uma pesquisa histórica para 
situar o movimento por uma educação do campo no Ceará. Esse esboço 
histórico é complementado pela descrição das políticas de educação do 
campo do Ceará e a relação delas com os movimentos sociais do campo 
no estado.

Desenvolvimento

1 O desenvolvimento da Educação do campo no Ceará

A história da Educação do Campo no Ceará confunde-se com a história 
do surgimento do MST, já que este foi e é responsável pela luta por uma edu-
cação básica do campo. O MST no Ceará surge em meados de 1989, com 
alguns militantes vindos de outros estados para ajudar na articulação das 
lutas e da primeira ocupação do movimento no estado, ocorrida no município 
de Madalena - Ceará, no dia 25 de maio de 1989, originando o Assentamento 
25 de Maio. Esse foi o primeiro assentamento de reforma agrária do Ceará 
(SILVA, 2016) e após essa primeira ocupação, ocorre outra, no mesmo ano, 
no município de Canindé, dando origem ao Assentamento Tiracanga.

É a partir das ocupações que o MST tem construído sua história e 
realizado conquistas significativas no que diz respeito ao acesso à terra. 
Segundo dados do INCRA (2017) há no Ceará 457 assentamentos. Silva 
(2016) apresenta que até 2015 o MST tinha inserção em 183 dos assenta-
mentos de reforma agrária no Ceará, um total de 40% dos assentamentos, o 
que demonstra a importância do movimento na luta pela terra.

Com as ocupações que resultaram em assentamentos de reforma agrá-
ria, surge a demanda por escolas para atender às crianças das famílias 
assentadas. Silva (2016) salienta que, ainda na década de 1990, a primeira 
demanda dizia respeito à garantia do direito à educação escolar, além da 
necessidade em repensar sua organização. Depois, a própria realidade 
impôs a necessidade de pensar e construir um novo projeto de educação 
para as escolas de assentamento do MST.

Silva (2016) apresenta em seu texto de dissertação de mestrado que, 
com as conquistas das escolas nas áreas de assentamento e o intenso 
embate para construir e efetivar uma nova proposta pedagógica, a realidade 
impõe mais um desafio à Educação do Campo: a necessidade de formação 
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dos educadores e educadoras das escolas em assentamento de reforma 
agrária.

Num primeiro momento, as discussões precisaram ser iniciadas, tanto 
em âmbito nacional quanto no Estado do Ceará e, nesse sentido, foram rea-
lizados vários encontros estaduais. Foram 03 eventos ocorridos ainda da 
década de 1990 e outros 05 no período de 2012 a 2016.

Buscando centrar a discussão no que diz respeito à educação, pontua-
-se que o MST/CE desenvolveu suas atividades mais ou menos no mesmo 
ritmo das conquistas nacionais. Assim, a Educação do Campo no Ceará dá 
seus primeiros passos ainda na década de 1990, especificamente em 1999, 
segundo Carvalho (2006). É quando se dá o primeiro convênio entre Estado, 
PRONERA/INCRA e as universidades públicas.

Na época, o assunto em voga era a Educação de Jovens Adultos (EJA) 
dos assentamentos, por conta dos dados alarmantes de analfabetismo, dis-
torção idade-série e de jovens fora da escola. Essa foi uma luta iniciada pelo 
MST/CE ainda em 1997, quando o movimento ocupa a sede da Secretaria 
de Agricultura em Fortaleza, tendo como pauta um novo projeto produtivo 
para os assentamentos e a alfabetização dos jovens e adultos. (SILVA, 2016, 
p. 84). Nessa ocupação já se inicia um processo formativo com os jovens e 
adultos, objetivando alfabetiza-los.

Em 1998, mesmo ano de criação do PRONERA, o MST e seu Setor de 
Educação tentam uma mobilização junto às universidades públicas para que 
assumissem, junto ao movimento, a continuidade das ações de alfabetiza-
ção. Nessa conjuntura, iniciou-se algo novo no Ceará, uma coparceria entre o 
MST, PRONERA/INCRA e três universidades públicas – Universidade Federal 
do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Universidade 
Estadual do Vale do Acaraú (UVA) – para a oferta de alfabetização aos jovens 
e adultos dos assentamentos da reforma agrária do Ceará.

No país todo havia um crescente interesse na Educação do Campo e 
houve no início do século XXI, após a efetivação do PRONERA, diversas con-
quistas importantes, dentre elas a promulgação das Diretrizes Operacionais 
em 2002, em 2003 cria-se o Grupo de Trabalho Permanente de Educação 
do Campo e em 2004 cria-se a Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI no MEC. No ano de 2004 
ocorre a Segunda Conferência Nacional Por Uma Educação Básica do 
Campo, momento que, como apresentado na Seção 3 deste trabalho, ini-
ciou-se o debate que salientava a importância da formação específica, inicial 
e continuada, de educadores e educadoras em educação do campo.
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No Ceará, em 2003 há uma iniciativa por parte do MST, juntamente com 
a SEDUC para criar uma Articulação Estadual Por uma Educação do Campo 
e em setembro de 2004 ocorre o I Seminário Estadual Por Uma Educação do 
Campo, organizado pelo MEC em parceria com a SEDUC e MST.

Uma das pautas do evento foi o Curso de Graduação em Pedagogia da 
Terra. Fazia-se pressão para que fosse dado o início das aulas do curso, que 
foi lançado em janeiro de 2005 no Encontro de Articulação Estadual Por Uma 
Educação do Campo no Ceará. O encontro foi organizado pelo MST, tendo 
como parceiros a UFC, o INCRA/CE e a Fundação Konrad Adenauer (SILVA, 
2016). O evento ainda tinha como objetivo discutir a criação na SEDUC de 
uma instância responsável pelos assuntos da Educação do Campo enquanto 
política pública.

No ano seguinte, 2006, ocorre o II Seminário Estadual de Educação do 
Campo. O principal objetivo desse encontro foi discutir a necessidade de 
elaboração de diretrizes específicas para a educação do campo no Ceará. 
Salienta-se que muitas das reivindicações feitas durantes os eventos foram 
atendidas, mas não sem que houvesse pressão por parte do MST.

As discussões iniciadas no II Seminário permaneceram em pauta nos 
anos seguintes, culminando com a publicação, em 2008, da Resolução do 
Conselho Estadual de Educação n.º 426/2008, que regulamenta a Educação 
Básica na Escola do Campo, no âmbito do Estado do Ceará.

No que diz respeito à luta pela formação dos educadores e educadoras 
dos assentamentos, o Curso Pedagogia da Terra, iniciado em 2005 na UFC 
em parceria com o MST e o PRONERA, formou em 2009 um total de 88 
estudantes das duas turmas iniciadas. Nesse período houve outro processo 
formativo, ocorrido entre 2006 e 2010. Trata-se de 06 turmas do curso de 
Magistério da Terra, parceria entre o MST e a UECE, voltado para o nível 
médio e que formou 107 estudantes.

O Ensino Médio ganhou espaço nas discussões e lutas pela educação 
escolar nos assentamentos de reforma agrária, principalmente com as 
jornadas e lutas do MST em 2007. É nessa efervescência das lutas que o 
movimento conseguiu que o Estado se comprometesse a construir escolas 
de ensino médio nos assentamentos de reforma agrária.

Com essa conquista, o MST/CE, através do Setor de Educação, inicia 
os debates para construção coletiva dos Projetos Políticos Pedagógicos 
das escolas. Em 2010 são abertas quatro escolas: uma no Assentamento 
Lagoa do Mineiro, em Itarema; uma no Assentamento 25 de maio, em 
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Madalena; uma no Assentamento Santana, em Monsenhor Tabosa, e, uma 
no Assentamento Maceió, em Itapipoca.

No mesmo ano o governo do Estado designou, na SEDUC, uma equipe 
para tratar das ações da política de Educação do Campo. Em 2011, após pas-
sar por uma reestruturação, criou-se a Coordenadoria de Desenvolvimento 
da Escola e da Aprendizagem – CODEA e, dentro do Setor de Diversidade e 
Inclusão Educacional, uma equipe específica para coordenar as ações de 
Educação do Campo no Estado. Estabelece-se assim uma parceria contínua 
do MST com a equipe de Educação do Campo da SEDUC.

Há hoje, no Ceará, nove escolas de ensino médio em áreas de assen-
tamento da reforma agrária, sendo a última inaugura em 2019. São elas: 
EEM Francisco de Araújo Barros, Assentamento Lagoa do Mineiro, em 
Itarema; EEM João dos Santos Oliveira (João Sem Terra), Assentamento 
25 de Maio, em Madalena; EEM Florestan Fernandes, Assentamento 
Santana, em Monsenhor Tabosa; EEM Maria Nazaré de Sousa (Nazaré Flor), 
Assentamento Maceió, em Itapipoca; EEM Padre José Augusto Régis Alves, 
Assentamento Pedra e Sal, em Jaguaretama; EEM Filha da Luta Patativa do 
Assaré, Assentamento Santana da Cal, em Canindé; EEM Fideles de Moura, 
Assentamento Bonfim Conceição, em Santana do Acaraú; EEM Francisca 
Pinto, Assentamento Antônio Conselheiro, em Ocara; e, EEM Paulo Freire, 
Assentamento Salão, em Mombaça.

Há ainda, três escolas em construção, uma em Quixeramobim no 
Assentamento Canaã e duas em Canindé, nos Assentamentos Logradouro 
e Conceição.

São conquistas consideráveis e significativas para a Educação do Campo 
no Ceará, mas não se pode negar que está longe do ideal. Como pontuada 
anteriormente, o MST tem inserção em cerca de 180 assentamentos dos 
457 existentes no Estado, em apenas 9 assentamentos de reforma agrária 
há escola de ensino médio com proposta diferenciada. Para avançar nas 
discussões, faz-se necessário apresentar como essas escolas têm se orga-
nizado no Ceará.

2 Organização do trabalho pedagógico das escolas do campo de 
assentamentos em área de Reforma Agrária no Ceará

A concepção de educação adotada pelo MST é ampla e consolida-se 
a partir de seus próprios princípios organizativos enquanto elementos de 
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resistência e de garantia de unidade e fortalecimento. Conferindo cen-
tralidade à formação humana integral, na qual o processo educacional 
se dá também no cotidiano das lutas, ultrapassando o espaço escolar, o 
Movimento fomenta uma educação pautada em matrizes pedagógicas e 
filosóficas que expressam a identidade e o modo de viver e se organizar de 
seus integrantes.

Tal proposta educativa, compreende o meio rural enquanto espaço social 
com identidade cultural própria e, portanto, intenta uma educação que, 
ao respeitar e considerar essa identidade a partir de um currículo escolar 
baseado na vida e nos valores de sua população, promova o aprendizado 
escolar, tornando-o instrumento para a emancipação econômica e social. 
Numa relação intrínseca entre vida e trabalho, os sujeitos do campo encra-
vam-se e desenvolvem-se no território rural, fortalecendo sua identidade 
pela autenticidade, uma vez que pertencem ao grupo social oriundo da agri-
cultura familiar de base camponesa.

A Educação do Campo posiciona-se na contramão das desigualda-
des sociais, fruto da reprodução da estrutura do sistema educacional sob 
a hegemônica cultura da classe dominante, da situação precária da baixa 
escolaridade dos povos camponeses e de toda visão depreciativa do meio 
rural cristalizada na sociedade moderna. Uma Escola do Campo apresenta 
em seu projeto pedagógico um vínculo íntimo e profundo com a história, a 
cultura, os valores, enfim, com a vida cotidiana das pessoas que vivem no 
espaço social e territorial em que está insertada, para assim, cumprir com 
seu papel primordial de contribuir com a consolidação da identidade dessas 
pessoas.

Em seu bojo, recupera algumas matrizes pedagógicas desvalorizadas 
pela sociedade capitalista: pedagogia do trabalho, pedagogia da terra, peda-
gogia da história, pedagogia da organização coletiva, pedagogia da luta 
social, pedagogia da práxis. Nessa perspectiva, a concepção de educação 
e de escola construída pelo MST abarca vários aspectos teóricos e ideoló-
gicos, bem como mistura diferentes práticas educativas, porém predomina 
em sua base as influências teóricas de Pistrak e Paulo Freire.

A tradição do pensamento pedagógico socialista pensa a relação entre 
educação e produção desde a realidade particular dos sujeitos do campo. 
Contrapondo-se à escola capitalista – livresca, verbalista, excludente e sem 
conexão com a realidade, tendo como objetivo a reprodução da sociabilidade 
capitalista, a Escola do Trabalho vincula-se com a atualidade, a vida e a luta 
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revolucionária. Desse pensamento, aplicam-se as quatro categorias orga-
nizadoras do currículo da escola do campo: Atualidade, Auto-organização, 
Trabalho Socialmente Necessário e Complexo.

Considerando que compreender as implicações de fatos e fenômenos 
importantes em um dado momento histórico para a dinâmica social, assim, 
a Atualidade é essencial na luta de classes. Nesse sentido, para que se possa 
conhecer para transformar, torna-se necessário o vínculo do estudo teórico 
aos problemas concretos do cotidiano.

A Auto-organização possibilita o rompimento da subordinação instituída 
na escola e na sociedade. Com o exercício da participação ativa dos estu-
dantes, constrói-se relações menos autoritárias e mais horizontais, através 
de uma experiência educativa concreta de autogestão.

Partindo da concepção ontológica de trabalho, como constituinte do ser 
humano como ser social, e tomando o trabalho como princípio educativo, 
pedagogicamente o Trabalho Socialmente Necessário deve ser relevante e 
adequado ao nível de desenvolvimento físico e intelectual dos estudantes.

Através do estudo por Complexos, busca-se apreender a realidade 
estabelecendo as relações interdisciplinares necessárias, compreendendo 
os diferentes fenômenos em suas correlações. A realidade complexa é o 
próprio objeto de estudo. A partir do Sistema de Complexos – organização 
curricular do plano de estudos, o Método do Complexos recorre ao método 
histórico-dialético de estudo da realidade, sendo que um complexo repre-
senta uma unidade curricular de ensino.

O Sistema de Complexos considera a própria unidade curricular em sua 
complexidade multifacetada, integrando os conteúdos e objetivos de ensino 
(bases das ciências e artes) com a atualidade, o trabalho socialmente 
necessário e a auto-organização dos estudantes, a partir de um complexo 
(fenômeno da realidade em sua complexidade), base da unidade curricular. 
Assim, rompe com a fragmentação disciplinar, uma vez que, numa aborda-
gem interdisciplinar, mobiliza a articulação dos conhecimentos das diversas 
disciplinas para a compreensão da realidade.

O diálogo da obra de Freire com a Pedagogia do MST reside no fato 
daquela entender a educação como uma ação essencialmente política, em 
sua contribuição para a educação dos oprimidos, pela perspectiva dialética 
para a produção do conhecimento, pela ênfase no direito à palavra, à parti-
cipação e ao diálogo.
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A Pedagogia do Oprimido torna-se referência prioritária quando inclui 
em sua experiência o diálogo com as matrizes pedagógicas da opressão e 
da cultura, afirmando os pobres do campo como sujeitos legítimos de um 
projeto emancipatório e, por isso mesmo, educativo. O princípio pedagógico 
segundo o qual todo ensino deve partir da prática, da experiência dos estu-
dantes e ter como essência a valorização da cultura e dos saberes do campo 
tem como fundamentação teórica a Educação Popular.

A referência teórica em Paulo Freire fundamenta a ideia da necessidade 
de conexão entre a educação e a transformação da consciência do sujeito 
em consciência crítica, bem como na emancipação humana. Em consonân-
cia com a proposta do autor, a Educação do Campo compreende a produção 
do conhecimento como ato coletivo, processual, dentro de um contexto 
sócio-histórico.

Na perspectiva da pedagogia do Movimento, o processo de formação 
humana vivenciado pela organização coletiva combinada à luta social 
tornou-se a grande matriz para pensar uma educação centrada no desen-
volvimento do ser humano e, preocupada com a formação de sujeitos da 
transformação social e da luta permanente por dignidade, justiça, felicidade 
(MST, 2004, p.22).

Ao refletir sobre o conjunto de práticas realizadas no dia a dia no con-
texto da luta, extraindo delas lições pedagógicas, permite a qualificação 
da intencionalidade educativa do MST e o reconhecimento deste enquanto 
educador das circunstâncias e sujeito de práxis, o qual constitui-se como 
sujeito pedagógico e põe em movimento diferentes matrizes de formação 
humana, entre as quais, e com centralidade, a matriz formadora combi-
nada da luta social e da organização coletiva, em sua articulação necessária 
comas matrizes do trabalho, da cultura e da história” (CALDART, 2010)

A autora afirma que as matrizes formadoras do sujeito coletivo Sem 
Terra foram identificadas a partir do diálogo constante com as conexões 
fundamentais preconizadas pela concepção de educação do MST, buscando 
compreender mais profundamente a dimensão educativa de participar, 
vivenciar experiências no Movimento.

Desse modo, são identificadas as seguintes matrizes: a luta social, atra-
vés da qual os trabalhadores sem-terra aprendem que “tudo se conquista 
com luta e a luta educa as pessoas”; a organização coletiva, o MST organiza 
os sem-terra para a luta, ao passo que se organizam para lutar, as pessoas 
se educam; o trabalho. O trabalho educa, a produção das condições mate-
riais de existência educa; a cultura, na medida em que cultivam um modo 
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de vida produzido pelo Movimento (na luta, na organização, no trabalho e 
os conhecimentos que implicam) os sem-terra se educam; por fim, a his-
tória, os sem-terra se educam “cultivando sua memória e compreendendo 
o movimento da história: como a história se faz, como fazemos a história, 
como a realidade se transforma.”

Na tentativa de avançar na transformação da forma escolar, o trabalho 
pedagógico das escolas do campo em áreas de reforma agrária no Ceará, 
embasado nos referenciais e conceitos teóricos discutidos anteriormente 
apresenta seu eixo organizativo centrado nos seguintes aspectos: a) o 
inventário da realidade e o vínculo com a vida; b) a diversificação de tem-
pos e espaços educativos para uma formação multidimensional; c) o campo 
experimental da agricultura camponesa e da reforma agrária e o vínculo 
com o trabalho; d) os componentes curriculares integradores, organizando 
pedagogicamente a pesquisa, o trabalho e demais práticas sociais; e) a 
organização coletiva e a auto-organização dos estudantes. 

a) o inventário da realidade e o vínculo com a vida

Através de uma pesquisa diagnóstica coletiva, os diversos aspectos da 
realidade são mapeados a partir de quatro categorias – formas participati-
vas de gestão e organização; fontes educativas do meio (naturais, culturais 
e sociais); formas de trabalho; lutas sociais e contradições. Todo o levanta-
mento de dados e informações, detalhadamente descritos são os elementos 
para o planejamento pedagógico e para a construção do livro da realidade.

b) a diversificação de tempos e espaços educativos para uma formação 
multidimensional 

Propondo a diversificação dos tempos escolares, as escolas do campo 
apresentam os seguintes tempos educativos: Tempo formação e mística; 
Tempo aula; Tempo estudo individual; Tempo trabalho; Tempo oficina e ativi-
dades culturais; Tempo seminário; Tempo organicidade; Tempo esporte e lazer.

c) o campo experimental da agricultura camponesa e da reforma agrária e o 
vínculo com o trabalho

Área que varia de 05 a 10 hectares onde são instaladas as unidades agríco-
las produtivas, utilizadas para experimentos, pesquisas e desenvolvimento de 
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atividades relacionando os conteúdos estudados com o contexto e seus pro-
blemas. Numa perspectiva interdisciplinar, articulam-se saberes das diversas 
áreas específicas, constituindo-se um lugar de encontro entre teoria e prática.

d) os componentes curriculares integradores, organizando pedagogicamente 
a pesquisa, o trabalho e demais práticas sociais

A parte diversificada da matriz curricular compõe-se das disciplinas: 
Projetos, Estudos e Pesquisa (PEP), que deve orientar a pesquisa explorató-
ria, proporcionando a elaboração de projetos de pesquisa; Organização do 
Trabalho e Técnicas Produtivas (OTTP), lecionada por um engenheiro agrô-
nomo, deve proporcionar o vínculo direto do trabalho com a atividade educativa, 
para formação humana plena e transformadora do ser; e Práticas Sociais 
Comunitárias (PSC), deve proporcionar a inserção na organicidade coletiva, 
a participação do sujeito nos processos de formação humana, buscando 
estabelecer novas relações sociais bem como promover o fortalecimento do 
vínculo da escola com a comunidade e da comunidade com a escola.

De caráter interdisciplinar, essas disciplinas constituem os elos inte-
gradores entre as áreas do conhecimento escolar e a realidade concreta, 
através da pesquisa, do trabalho produtivo e da intervenção social.

e) a organização coletiva e a auto-organização dos estudantes

Fundamentadas na pedagogia da organização coletiva, as esco-
las do campo se estruturam a partir das instâncias: Assembleia Geral da 
Comunidade Escolar, Coletivo de Educação do Assentamento, Colegiado de 
Gestão da Escola, Coletivo de Educadores, Coletivo de Funcionários, Coletivo 
de Estudantes e Núcleos de Base. O Coletivo de Estudantes, é representado 
por um coordenador e uma coordenadora de cada turma, os quais desem-
penham as funções do Grêmio Estudantil.

Resultados e discussão

3 Perspectivas contemporâneas para a Educação do Campo no Ceará

Em 1799, o Siará desmembra-se da Capitania de Pernambuco e, no 
ano de 1822, o Siará torna-se província do Império. Com a Proclamação da 
República em 1889, a província torna-se o atual estado do Ceará.
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O estado do Ceará tem uma área de 148.825,6 km quadrados, limitado 
ao norte com o Oceano Atlântico; ao sul, com o estado de Pernambuco; ao 
leste, com os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba; e a oeste, com o 
estado do Piauí. O estado participa com 9,57% da área do Nordeste e 1,7% 
da área nacional. Possui posição estratégica com três continentes: Europa, 
África e América do Norte, facilitando as trocas comerciais.

Os solos preponderantes são os neossolos, agrissolos e luvissolos (78,1% 
do total), com pouca profundidade, deficiência hídrica e vulneráveis à ero-
são; por isso, associado ao fenômeno das secas, requer maiores cuidados 
na exploração e conservação dos recursos naturais O clima predominante 
é o tropical quente e úmido, que abrange quase 68% do território, seguido 
pelo tropical quente semiárido brando, tropical quente subúmido, tropical 
quente e úmido e tropical subsequente úmido. Essa característica climática 
é marcada por irregularidades pluviométricas e altas taxas de evapotranspi-
ração que, por sua vez, torna o território susceptível ao fenômeno das secas. 
No tocante à diversidade paisagística, o estado apresenta predominância 
da vegetação da caatinga arbustiva e arbórea no sertão semiárido repre-
sentando 69,2%; as florestas de mata ciliar, de mata seca, de cerradão e 
de mata úmida representam 12,2%; no litoral observamos a ocorrência de 
dunas e mangues (12,1%) com temperaturas mais amenas e maiores índi-
ces pluviométricos. Uma paisagem de exceção no contexto do semiárido 
e litorâneo encontra-se nas regiões serranas, especialmente nas serras de 
Guaramiranga e Ibiapaba, que possuem condições climáticas semelhantes 
a alguns municípios da região sudeste.

As características geográficas somadas às relações econômicas, sociais 
e políticas excludentes tornam o Ceará uma unidade pobre e mal situada na 
hierarquia do Estado Federal do Brasil, possuindo imensos desafios para 
superar a pobreza e a miséria. Como indicativo de renda no estado, pode-se 
utilizar o Índice de Gini, que é uma medida de desigualdade da distribuição 
de renda desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini (1884-1965), 
variando entre zero e 1, em que zero significa a perfeita distribuição da renda 
e 1 a completa desigualdade, ou seja, quanto mais próximo de zero, melhor 
é a situação de um país, região, município ou estado analisado.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, no Estado, 
o Índice de Gini subiu de 0,553, em 2016, para 0,560, em 2017. Alta de 1,26%. 
O Ceará é o terceiro no ranking da desigualdade no Nordeste e o sétimo 
no País (. Em termos práticos, significa que os ricos estão mais ricos e os 
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pobres cada vez mais pobres. Quase metade do total dos rendimentos no 
Ceará (44,7%) está concentrada nas mãos de apenas 10% da população. Já 
os 10% mais pobres detém apenas 0,7% desta massa. Em 2017, as pessoas 
que integram o grupo de 1% da população que ganha mais no estado rece-
beu, em média, R$ 19.935,00. O valor é 40,1 vezes maior que a renda média 
dos 50% da população mais pobre, R$ 497,00 (CAVALCANTE, 2018).

Esses dados indicam o processo mais profundo de concentração de 
propriedade e poder. Historicamente o Ceará teve como um dos marcos 
de seu desenvolvimento, seguindo a tendência nacional e com mediações 
próprias, o latifúndio. E, consequentemente como centro dirigente uma elite 
oligárquica baseada em atividades agrárias, pecuárias e extrativas, que se 
aburguesa e controla o estado de acordo com seus interesses. Situação e 
oposição apresentam-se como lutas entra frações oligárquicas pelo con-
trole da máquina estatal. Há algum desequilíbrio nessa relação de forças 
quando o movimento organizado dos trabalhadores intervém conquistando 
espaços e políticas públicas que o favoreçam.

Considerações finais

Em síntese pode-se afirmar que há um largo caminho a percorrer para 
a consolidação da educação do campo no estado do Ceará. É preciso ven-
cer imensos desafios. Iniciando com apresentação da reforma agrária como 
uma necessidade do desenvolvimento nacional brasileiro, pois significa: 
desconcentração da estrutura fundiária; produção de alimentos básicos; 
geração de ocupação e renda; combate à fome e à miséria; interiorização dos 
serviços públicos básicos; redução da migração campo-cidade; conquista 
democrática para milhões de trabalhadores; diversificação dos serviços no 
meio rural; democratização das esferas de poder e de intervenção política 
das massas populares.

Nesse sentido a educação do campo, é um corolário necessário de todo 
esse processo de democratização do espaço agrário e do poder social. Ao 
mesmo tempo deve possibilitar o acesso de milhões aos bens culturais pro-
duzidos pela humanidade, daí seu caráter universal. A educação do campo 
deve, também, levar em consideração suas especificidades curriculares, 
didáticas, técnicas e ideológicas. Ideológicas no sentido de expressar valo-
res, atitudes, habilidades e conhecimentos, que ao mesmo que revelem os 
processos próprios da atividade do campo, orientem teleologicamente no 
sentido das liberdades democráticas e da emancipação.
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OBSERVAÇÃO DO MUNDO DE TRABALHO A PARTIR DE 
ESTÁGIO DE INCIAÇÃO À DOCENCIA: UMA ANÁLISE NA 

PERPSECTIVA CRÍTICA

Samuel dos Santos Comprido1

Resumo: Este trabalho resulta da experiência de ações desenvolvidas no 
quadro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência –PIBID. 
Reflete sobre os procedimentos institucionais e relação das categorias da 
organização do mundo de Trabalho como forma de entender a demarcação 
dos espaços, fronteiras e competências de atuação no exercício profissional 
de iniciação à docência. Foram aprofundadas as questões que parcialmente 
introduzimos no relatório, sobretudo, que apontam: (i) pelos procedimentos e 
orientações da atividade docente relacionada ao ensino de História nas escolas 
públicas; pelos indicadores do desempenho institucional quanto ao planeja-
mento, execução e avaliação do programa e/ou projeto e; (iii) pelas discussões 
sobre organização do mundo de Trabalho. Pautamos pela observação parti-
cipante e análise instrumental qualitativa cuja reflexão teórica-metodológica 
se constitui em três bases: a) base regimental pedagógica – estudo e aná-
lise das diretrizes que envolvem o Projeto Político Pedagógica (PPP) de EEMTI 
Padre Saraiva Leão, o Projeto Político do Curso (PPC) de História da UNILAB e 
o subprojeto História/Sociologia “Territórios, Memórias e Identidades negras 
e indígenas no Ceará: descolonizando ideias, tecendo saberes, fortalecendo 
presenças”; b) base normativa – estudo e análise de legislações e/ou reco-
mendações acerca do PIBIB, BNCC, LDB e outros programas de mesmo caráter 
e; c) base teórica conceitual – reflexão epistemológica da organização do 
mundo de Trabalho. O PIBID não é apenas um programa institucional de ini-
ciação à docência, e sim um instrumento político da organização de Trabalho 
onde a distinção hierárquica das categorias permite compreender as relações 
ensino/extensão, universidade/sociedade, professor/aluno e salário/trabalho.
Palavras-chave: Trabalho, PIBID, Universidade, Ensino de história. 

1 Graduando do Curso de História da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Af-
ro-Brasileira - UNILAB, compridosamuel@email.com; Bolsista do PIBID/História.
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OBSERVAÇÃO DO MUNDO DE TRABALHO A PARTIR 
DE ESTÁGIO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: UMA 

ABORDAGEM EM PERSPECTIVA HISTÓRICA

Samuel dos Santos Comprido1 | Elisandra da Costa Roque2  
Roberto Kennedy Gomes Franco3

Resumo: Este trabalho resulta da experiência de ações desenvolvidas no 
quadro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), 
vinculado à Pró-reitoria de Graduação da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB-CE). Reflete-se sobre 
os procedimentos institucionais e relação das categorias da organização 
do mundo de Trabalho como forma de entender a demarcação dos espa-
ços, fronteiras e competências de atuação no exercício profissional de 
iniciação à docência. Foram aprofundadas as questões que parcialmente 
introduzimos no relatório, sobretudo, que apontam: (i) pelos procedimen-
tos e orientações da atividade docente relacionada ao ensino de História 
nas escolas públicas; (ii) pelos indicadores do desempenho institucional 
quanto ao planejamento, execução e avaliação do programa e/ou projeto 
e; (iii) pelas discussões sobre organização do mundo de Trabalho. Pauta-se 
pela observação participante e análise instrumental qualitativa cuja reflexão 
teórica-metodológica se constitui em três eixos conceituais básicos: a) regi-
mental-pedagógico – estudo e análise das diretrizes que envolvem o Projeto 
Político Pedagógica (PPP) de EEMTI Padre Saraiva Leão, o Projeto Político 
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do Curso (PPC) de História da UNILAB e o subprojeto História/Sociologia 
“Territórios, Memórias e Identidades negras e indígenas no Ceará: desco-
lonizando ideias, tecendo saberes, fortalecendo presenças”; b) normativo 
– estudo e análise de legislações e/ou recomendações acerca do PIBIB, 
BNCC, LDB e outros programas de mesmo caráter e; c) teórico-conceitual 
– reflexão epistemológica da Ontologia do Trabalho como condição bios-
social de vida humana. Conclui-se que o PIBID não é apenas um programa 
institucional de iniciação à docência, e sim um instrumento político da orga-
nização de Trabalho onde a distinção hierárquica das categorias e funções 
permite-nos compreender as relações de poder no contexto ensino/exten-
são, universidade/sociedade, professor/aluno e salário/trabalho.
Palavras-chave: Trabalho, PIBID, Universidade, Saraiva Leão, Ensino de 
História.
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Introdução

Este trabalho é uma revisão do relatório parcial de ações desenvolvidas 
pelo subprojeto História/Sociologia “Territórios, Memórias e Identidades 
negras e indígenas no Ceará: descolonizando ideias, tecendo saberes, 

fortalecendo presenças”, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (UNILAB) junto a escola do ensino médio tempo integral 
(EEMTI) Padre Saraiva Leão, do município de Redenção-CE. Problematizado 
aqui em formato do artigo, o trabalho visa refletir sobre os procedimen-
tos institucionais e relação das categorias da organização do mundo de 
Trabalho como forma de entender a demarcação dos espaços, fronteiras e 
competências de atuação profissional. Nele são aprofundadas as questões 
que apontam pelos indicadores do desempenho institucional do programa, 
as quais são atribuídos conceitos que obedeçam a reflexão teórico-meto-
dológica fundamental, e que se constitui em três eixos conceituais básicos: 
regimental-pedagógico, normativo e teórico-conceitual.

A base regimental pedagógica – trata-se de estudo e análise das dire-
trizes que envolvem o Projeto Político Pedagógica (PPP) de escola local, o 
Projeto Político do Curso (PPC) e subprojeto História/Sociologia “Territórios, 
Memórias e Identidades negras e indígenas no Ceará: descolonizando ideias, 
tecendo saberes, fortalecendo presenças” – importante ressaltar esse cri-
tério partiu da permissa de que qualquer instituição seja pública ou privada 
é dotada de uma ideologia e a compreensão de sua política educacional 
basear-se-á de uma análise-crítica do seu projeto pedagógico e/ou outros 
tipos de documentos que orientam seu funcionamento (LIBANEO, 2009; 
FARIAS et al., 2009). A base normativa – compreende um estudo analítico 
e crítico das legislações e/ou recomendações normativas de caráter plu-
ral sobre PIBIB, BNCC e LDB – instrumentos governamentais que instituem 
competências de atuação profissional e conteúdos específicos e gerais. Por 
fim, a base teórica conceitual – uma reflexão teórica acerca da Ontologia de 
Trabalho, suas características e seus sentidos na formação e desenvolvi-
mento de sociedade humana (ANTUNES, 2004, 2009; LESSA, 2016).

Nenhum dos critérios da divisão acima impede a compreensão doutro, 
pelo podemos afirmar que cada base enfatiza a outra sem necessariamente 
ser sua base fundamental. Isto é, qualquer que fosse uma das opções expli-
caria nosso objeto de pesquisa. Afinal por que uma reflexão da organização 
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do mundo de Trabalho deve obedecer três as dimensões metodológicas? 
Partimos, de facto, do princípio de que as ações do PIBID são apenas com-
plementares as que nas escolas já estavam a ser desenvolvidas entre 
os professores, no caso específico da Saraiva Leão o subprojeto a qual 
se refere está associado as disciplinas de História local e História sobre 
negro e índio no Ceará, ambas ministradas durante os trimestres de 2018 
e 2019, respectivamente. De facto, analisar os instrumentos pedagógicos 
da escola e do subprojeto associando-os aos normativos do poder polí-
tico responsável pela organização e avaliação da Educação, neste caso o 
MEC, nos permite compreender o mundo da organização de Trabalho e suas 
categorias, recuperando os sentidos que dele (o Trabalho) caracterizam a 
existência do ser humano. Também partimos do princípio de que pela abor-
dagem reflexiva do cotidiano escolar será possível conjugar ideias a volta 
da relação comunidade externa/comunidade acadêmica e, por outro lado, 
avaliar a correlação entre o consumo das políticas públicas e programas 
sociais do governo federal e características demográficas, econômicas e 
sociais dos municípios do Estado do Ceará. De certa forma não há como 
negar influência das concepções sobre prática e teoria no âmbito de está-
gio e da docência, porém, alguns aspectos que aqui serão tratadas partem 
de uma compreensão bibliográfica consolidada, ou melhor, de atores que 
trabalham os processos de estágio e da docência. Pudemos, de facto, apro-
fundar de que forma tais concepções estabelecem campos de atuação e 
competências de cada sujeito envolvido, de que forma intercalam-se para 
orientar as estruturas de Trabalho num ambiente escolar, etc.

É a partir dessa visão geral do programa que faremos uma observação 
particular de como se relacionam os bolsistas e os professores com orien-
tações institucionais e, sobretudo, com conteúdo de ensino de História nas 
escolas da rede pública. Contudo menos explorado pelas pesquisas inde-
pendentes no contexto social brasileiro, a aplicação de avaliação é ainda 
uma prática burocrática-institucional reservada apenas pelas ciências 
aplicadas. Neste caso, tornar-se protagonista de um dos critérios do pro-
cedimento institucional-administrativo (a avaliação) quanto problemático 
e quanto um desafio eminente de um pesquisador interessado na história 
de impactos sociais dos programas e/ou projetos de cunho político esta-
tal. É a partir de avaliação de impactos sociais que são (re)orientados e 
financiados os projetos políticos ou programas sociais. No entanto, o PIBID 
não é apenas um programa de iniciação à docência cuja presença está em 
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quase todas Instituições Federais de Ensino Superior brasileiro (IFES), mas 
também um instrumento de distinção das hierarquias na organização do 
mundo de Trabalho, hierarquias as quais são ligadas as cadeias de funções 
compreendidas como exercício profissional, para os docentes e, como está-
gio de docência, para os discentes, neste âmbito, o trabalho é concebido 
enquanto uma relação de interdependência e de interfuncionalidade. Se o 
papel de uma universidade é formar recursos humanos competentes e dis-
postos para enfrentaros desafios socioeconômicos do país ou região este 
é o trabalho que contribui com conhecimento sobre quais medidas a tomar 
para alcançar um bom desempenho na formação de futuro profissional.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa do método qualitativo e que aponta pelos 
indicadores do desempenho institucional do programa, as quais são atribuí-
dos conceitos que obedecem a reflexão teórico-metodológica constituída 
por três eixos: regimental-pedagógico, normativo e teórico-conceitual. 
Efetuou-se assim uma avaliação qualitativa de dados quantitativos de pro-
dução e nível desempenho acadêmico na implementação do programa.

Contextualização histórico-social

Criada desde 1915, a escola Padre Saraiva Leão é considerada a pioneira 
da cidade de Redenção – uma pequena cidade situada no interior do Estado 
do Ceará a 65Km da capital Fortaleza. O histórico político, social e cultural 
da cidade é indissociável da escola Pe. Saraiva Leão, isso diz respeito ao 
que ela é e que ao longo de mais um Centenário tem feito para o desenvol-
vimento comunitário.

A Escola do Ensino Médio em Tempo Integral Padre Saraiva Leão 
num dos documentos fixados no mural desta escola, consta que 
é pioneira do ensino formal na cidade de Redenção, contando 
hoje com 102 anos de fundação, desde 1915, com o título de 
Escola Pública de Redenção a qual teve a primazia de uma de 
suas salas, ter sido o palco de grande feito abolicionista (FATI; 
SAMPA. Relatório de estágio Supervisionado I, 2017, p. 02).
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O que deparamos nos murais da escola nos remete a muitas questões 
que aqui não será necessário, de modo geral, abordá-las. A retratação his-
tórica do ato instituinte da abolição de escravidão deve ter um peso maior 
em Saraiva Leão mais que qualquer outra instituição do município, seja ela 
administrativa ou escolar. Mas quais sinais comprovam isso? Como pesqui-
sadores pudemos compreender esse facto a partir da experiência em sala 
de aula com alunos assim como observando a gestão pedagógica e próprio 
corpo diretivo escolar.

Desde 1923, com as primeiras reformas, o edifício era chamado de grupo 
escolar de Redenção, só mais tarde que foi batizado com o título de “Grupo 
escolar Padre Saraiva Leão”, que correspondia ao alargamento de unidades 
escolares da freguesia. Isto é, o nome de Pe. Saraiva Leão é lhe atribuído 
“por ter este reverendo vigário desta freguesia muito devoto aeducação” 
(FATI; SAMPA, 2017, p. 02). Entretanto, o nome do patrono da escola é sim-
bólico, conforme diz a narrativa histórica, e não há dúvidas que a simbologia 
atribuída a esse sujeito deve-se ao facto do poder religioso da época ter tido 
influência no poder político ou vice-versa.

Em um processo contínuo de reestruturação, ou melhor, avanços de 
reformas tanto da estrutura como da política educacional, a partir de 1975 
a Saraiva Leão passou a ser escola do primeiro grau, já em 2000 passou a 
ter característica de escola do ensino fundamental e médio que corresponde 
a ciclos escolares de 6º a 9º ano (entre 11 a 14 anos de idade) e de 1º a 3º 
ano (entre 15 a 17 anos de idade), respectivamente. Para além de suas ati-
vidades curriculares em tempo integral para turmas de primeiros anos e 2ª 
série do fundamental, o edifício escolar é também aproveitado em alguns 
momentos para formação contínua de professores através dos programas 
Proformação e Proinfaltil – ações políticas para qualificação de carreira 
docente, coordenadas pela Secretaria municipal de Educação.

De 1925 a 2011 já foram no total onze diretoras a cargo de gestão da 
Saraiva Leão. Para além de ser um facto notório no que diz respeito às polí-
ticas de gênero e igualdade de direitos, podemos também pensar isso em 
termos da vanguarda ou próprio pioneirismo do qual se justifica sua impor-
tância para cidade. Cidadãos que ontem ali estudaram até o ensino médio, 
hoje ocupam cargos na direção administrativa, para além de em outras ins-
tituições fazerem sempre destaques. Quem não se vangloriaria disso, se 
próprio objetivo é atingir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE).
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Muito embora podemos notar que foram feitas algumas reformas no 
edifício escolar, importante afirmar que nem foram suficientes para que-
brar, ou melhor, cobrir o modelo antigo. Tudo isso está associada à uma 
história que traduz a imagem geral da cidade de Redenção antiga e a ima-
gem específica de quão a estrutura da Saraiva Leão se inclui no conjunto 
de estruturas monárquicas do século XX a serviço do poder colonial. Nossa 
primeira impressão sobre esse aspecto físio-geográfico nos fez pensar em 
como os ícones do mundo antigo (logomarca, logotipo, caricaturas, imagens, 
emblemas ou brasões) são politicamente representadas pelas instituições 
públicas do mundo atual como expressões artísticas-culturais simbólicas 
da identidade duma determinada época de história. E, de igual modo, nos 
permite refletir sobre quais sentidos estas representações iconográficas 
significam para os alunos a partir do momento que entram nas escolas. 
Fora estrutura do edifício que representa espécie de antigas construções de 
impérios ocidentais, neste caso o império português, espalhadas por todas 
suas colônias na América, Ásia e África - o próprio logomarca da escola 
expressa um significado de representação histórica, uma corrente do lado 
de um rolo de papiro. Esses ícones, de facto, simbolizam a história do regime 
de escravidão que houvera nessa cidade.

Consequentemente, essa característica histórica singular da escola 
Pe. Saraiva Leão é tanto quanto igual a caraterística histórica singular do 
município de Redenção cuja organização política administrativa está em 
constante reformas desde que acolheu os campis da universidade. Neste 
caso, o programa de qual se trata é a ponte estratégica de ligação entre a 
escola o governo federal, é assim que percebemos a justificativa e finalidade 
deste artigo seja como sendo instrumento técnico de avaliação, que aponta 
pela origem histórica da cidade para entender atuais aspectos da escola, 
seja como um meio científico especializado de promoção de conhecimento 
na medida de contribuir pela articulação doutras propostas de projetos e 
programas de intervenção política.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência?

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBIB) é 
um programa do governo federal brasileiro, da iniciativa do Ministério de 
Educação (MEC). Instituído pelo Decreto n. 7.219/2010; da Portaria n. 260-
CAPES/20.12.2010; Edital n. 001/2011-CAPES. A valorização do magistério 
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na rede pública é o principal objetivo de sua criação, o programa até então 
é supervisionado técnica e financeiramente pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), onde são feitas articula-
ções entre educação superior por meio de cursos de licenciaturas das IES e 
as escolas locais no quadro dos sistemas estaduais e municipais em todo 
o território brasileiro, isto é, no sentido de antecipar o vínculo entre futu-
ros profissionais e as salas de aulas de escolas da rede pública estadual 
ou municipal. Os dados históricos record do PIBID remontam ao ano 2007 
quando atingiu 3.088 bolsistas e 43 instituições federais de ensino superior, 
sete anos depois contava com 90.254 bolsistas, repartidos em 855 campi de 
284 instituições público-privadas de formação superior no Brasil. Hoje com 
aumento dessas instituições e, principalmente das parcerias que ao longo 
dos anos foram criadas entre as IES e escolas da rede pública estadual ou 
municipal, podemos afirmar que os números quantitativos do programa 
são expressivos na tendência da qualidade e metas preestabelecidas para 
alcançar os resultados, contudo, a previsão de cortes orçamentárias pode 
comprometer sua continuidade. Neste quadro de referência, própria enti-
dade que acompanha o programa (Capes) acredita na qualificação que tem 
sido feita junto as escolas locais a partir dos projetos desenvolvidos pelas 
universidades, o que cabe-nos aqui advogar não apenas como sendo parte 
dessa ação ameaçada, e sim como apreciadores críticos do desempenho 
dos programas sociais e de projetos políticos do cunho estatal.

PIBID na UNILAB

A partir da síntese acima sobre o quadro geral do PIBID procuramos tra-
zer alguns dados informativos sobre sua existência na UNILAB. Como tem 
sido seu andamento desde que a universidade abriu as portas aos cursos 
de licenciatura em 2010? Quais propostas de projetos estão vinculadas aos 
cursos de licenciaturas e de que forma são acompanhadas? Será que são 
compatíveis às propostas de Projetos Políticos Pedagógicos de escolas 
locais de ensino básico? Que resultados, impactos ou qual nível de produção 
intelectual das propostas beneficiadas com financiamento?

O primeiro edital do programa foi lançado em 13 de outubro de 2011, 
e foi uma seleção destinada aos estudantes regularmente matriculados 
no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática. Além 
de propor iniciativas que almejam pelo desenvolvimento regional, um dos 
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principais objetivos da UNILAB no edital era para “aprimorar a qualidade das 
ações acadêmicas direcionadas à formação inicial nos cursos de licencia-
tura, tomando o exercício da docência como importante princípio formativo” 
(Objetivo 3; Edital n. 004/2011-PROGRAD/PIBIB).

De 2011 a 2018 a UNILAB contemplou três projetos institucionais (PI) 
repartidos em setes subprojetos conforme o quadro abaixo:

Ano Subprojetos

2011- 2013 Subprojeto ciências da Natureza e Matemática

2013 - 2017 Subprojeto ciências e subprojeto letras-português

2018 - 2020 Subprojeto História-Sociologia, subprojeto Biologia-Química,
subprojeto Física-Matemática, subprojeto Pedagogia-Língua Portuguesa

Entre setores acima referidas há um quadro de relações de interdepen-
dência onde as competências são limitadas. Como podemos perceber, 
enquanto internamente as coordenações são encarregadas de executar 
os projetos submetidos durante a vigência concedida pelo edital de Capes, 
a Pró-reitoria de Relações Institucionais é incumbida a tarefa de articular 
parcerias com escolas locais e/ou outras entidades dedicadas às ações 
educadoras. A Pró-reitoria de Graduação, instância máxima de supervisão 
de todos os projetos vinculados a cursos de licenciaturas, encarrega-se 
de organizar e acompanhar a seleção de bolsistas entre estudantes regu-
larmente matriculados. Uma vez iniciada as atividades dos subprojetos a 
coordenação institucional é órgão responsável para acompanhar e encami-
nhar as correspondências dos bolsistas entre a ProGrad e Capes (entidade 
financiadora).

Para uma reflexão profunda sobre os procedimentos institucionais e 
relação das categorias do mundo de Trabalho desenvolvido no universo 
dos subprojetos é necessário: (i) conhecer a estrutura das coordenações 
dos cursos de licenciaturas e seus projetos; (ii) conhecer os dados esta-
tístico-quantitativo do pessoal de nível superior envolvidos na ação e total 
de quantitativo financeiro executado pelos PI’s e, finalmente; (iii) conhecer 
a natureza de escolas locais e seus índices no sistema avaliação nacional. 
Fazer uma observação em torno das categorias do mundo de Trabalho, 
neste âmbito, enquanto constitui a predominância nesse artigo, é também 
uma construção de pontes em torno de um objetivo político-social onde os 
indivíduos exercem funções hierarquicamente diferente na perspectiva de 
transformar oportunidades de ‘trabalho’ em ‘serviços’.
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Hoje a UNILAB sendo uma instituição federal de caráter dualística (inter-
nacional e de interiorização) perpassa a ambição não só das comunidades 
locais, na espera de um desenvolvimento educacional qualificada, mas tam-
bém da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) onde o futuro 
do avanço e desenvolvimento local depende em larga escala da qualidade 
de formação de seus jovens que pela experiência participam de ações de 
extensão e de pesquisa. Porém isso nos fez pensar como problematizar o 
caráter, a qualidade e o desempenho dos projetos e dos programas de apoio 
à extensão e pesquisa, de modo a fazer com que tenham maior impacto 
social, em caso de não ter, ou que superem as metas do MEC, em caso de 
estarem avançados.

Resultados e discussão

Como foi problematizado acima, para além de ser um ensaio do registo 
etnográfico este é um trabalho sobre como se dão as relações profissio-
nais na organização do mundo de Trabalho, de que maneira se conectam 
seja para definir a qualidade de vida profissional dos sujeitos envolvidos seja 
qualificar o desempenho do projeto ou programa institucional. Deste modo, 
os critérios da elegibilidade são importantes para compreender o que foi 
definido, como foi definido, com que meios e quando foi definido, elementos 
que constituem etapas de avalição e que permitem com que tenhamos uma 
explicação macro do trabalho como categoria social-econômica e/ou como 
“reprodução biológica dos indivíduos” (LESSA, 2016, p. 268).

Enquanto isto, Susana Albornoz, no seu livro “O que é trabalho” (1986) 
definiu-o como um exercício de facetas fascinantes que molda as relações 
sociais, que revela relações de propriedade, de status quo social, e de poder. 
Na sua obra publicada em 1998 cujo título foi traduzido para edição brasi-
leira como “Costumes em comum”, o clássico socialista marxista inglês do 
século XX, Edward P. Thompson definiu o trabalho como um tempo con-
cebido por horas em troca de um salário nominal. Entretanto, a “dialética 
do Trabalho e seu papel na transformação do mundo” (ANTUNES, 2010) 
sempre foi uma problemática que caracteriza os ensaios filosóficos marxis-
tas. Tema central em Marx e Engels, enquanto estudiosos da organização 
da classe operária e; mais tarde que veio a ganhar centralidade em Lukács 
Gramsci e outros estudiosos que contemplam o trabalho como categoria de 
análise social. Neste âmbito, (re)discuti-lo historicamente não passa de um 
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desafio compulsório, aliás enquanto considerado “único categoria do mundo 
dos homens que faz mediação entre a natureza e sociedade”, podemos rea-
firmar que a discussão sobre o trabalho persistirá enquanto houver trabalho 
como meio de sobrevivência, como forma de organização social e como 
meio de fixação de competências de atuação profissional. Por isso, opta-
mos por discuti-lo no contexto de estágio de iniciação à docência, visto que 
é um contexto interdimensional que abrange relações professores-alunos, 
teoria-prática, campo-cidade, ensino-extensão-pesquisa, etc. O trabalho é 
o que paira nas nossas cabeças (em teoria) e que mais tarde ou mais cedo 
seremos obrigados a executá-lo (em prática). O ser humano só faz sentido 
existir enquanto sujeito que converge com trabalho, fora isso nenhum valor 
ser-lhe-á atribuído. Ele é caracterizado pela existência no trabalho, porém, 
é somente no trabalho que se difere doutras espécies de sua família. Existe 
uma cadeia de relações de poder determinada por espaços e territórios dife-
rentes e determinante de competência de cada sujeito – por isso, o trabalho 
é interdependente. Qualquer tipo do exercício prático é entendido como tra-
balho humano. Aliás, para ampliar a compreensão acerca do que é Trabalho 
sugere-se a leitura atenta dos autores acima citados, especificamente as 
concepções de Thompson e Albornoz porque eles atendem para as relações 
de troca de valores como centralidade da Ontologia de Trabalho. Se o aluno 
de estágio de iniciação à docência recebe uma bolsa4 do governo em com-
pensação do seu trabalho e ao mesmo tempo este contrata um supervisor 
para acompanhar o passo a passo de sua atuação é porque há um propósito 
de toca de valores. 

Conclusões

Como resultado, apresentamos-lhe em mão um relatório/artigo sobre 
diversos aspectos organizacionais, administrativos e pedagógicos das 
instituições escolares do poder público. Vimos como a hermenêutica de tra-
balho transcende diversas áreas do conhecimento, e para compreendê-lo 
em cada uma das condições será preciso: (a) concebê-lo de igual modo 
que conceberia sua própria existência; (b) avaliar suas características em 

4 Embora a bolsa não corresponde as definições do salário no Brasil importa salientar pode entrar na 
categoria de trabalho remunerado. São especificas as funções que determinam o salário, pois, por 
isso, temos vários tipos de salários. Então, numa atividade como essa de estágio à docência onde 
as horas são contabilizadas podemos conceber a bolsa como um tipo de salário.
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diversos ângulos e; (c) avaliar sua finalidade em processos e meio diferen-
tes. De facto, o mundo de Trabalho além de ser destinado para exercício 
profissional é também um mundo de relações de poder que se configuram 
a partir de um quadro de hierarquias. No que se refere ao PIBIB tais hierar-
quias são interligadas, no espaço acadêmico (o de produção) e no espaço 
escolar (o de execução), ambos espaços concebidos como laboratórios de 
experiência de vida profissional. As universidades tendem a ser produtoras 
do conhecimento científico, enquanto que as escolas locais buscam sempre 
preservar as regalias de executar. Como piões de xadrez nesse jogo estão os 
bolsistas que atendem as orientações de ambas instituições.
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Resumo: Esse artigo resulta de reflexões e estudos que se vem realizando 
acerca da contrarreforma do Ensino Médio (EM) e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). O objetivo é destacar a Pedagogia Libertadora de Paulo 
Freire como fundamento ao debate e defesa da formação humana, esse, 
um dos pressupostos que devem orientar a formação dos alunos do EM. 
Para tanto, ressalta-se a contribuição de três obras de Freire: a Pedagogia 
do Oprimido (2019); a Pedagogia da Esperança (1992) e a Pedagogia da 
Autonomia (2004) como referenciais importantes aos educadores e aos 
movimentos em defesa da educação pública, gratuita e com qualidade 
socialmente referenciada e, em particular, como necessária às resistências 
às contrarreformas da educação brasileira na atualidade com destaque para 
as inferências no Ensino Médio e na BNCC. Conclui-se que está em curso 
uma reforma empresarial da educação, mas há resistências, e estas preci-
sam estar fundamentadas com rigor metódico e certeza de que a educação 
é um ato político, conforme ensinou Paulo Freire.
Palavras-chave: Educação, Paulo Freire, Ensino Médio, Formação Humana.
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Introdução

A Pedagogia Libertadora de Paulo Freire tem início entre os anos de 
1947 a 1957 e tornou-se um referencial de Educação Popular e de 
organização da luta política das classes sociais identificadas como 

povo, não só no Brasil, mas em diversos países que mantiveram uma inter-
locução com Freire e seu legado na educação. Assim, a obra desse pensador 
brasileiro contribui, até os dias atuais, para a resistência às formas de edu-
cação identificadas como “bancárias” e que historicamente têm subtraído 
aos educandos e aos educadores o direito à construção de uma sociedade 
liberta dos processos societais expressos pela colonização (inicialmente) e 
pelo capitalismo (do século XX em diante), estes que introduziram nos paí-
ses a eles submetidos algumas distorções na forma desses povos verem a 
si próprios e de resolverem seus problemas da relação entre capital e traba-
lho, principalmente, ante a mundialização do sistema do capital (FRIGOTTO; 
CIAVATTA, 2004).

Foi visando à defesa de uma Pedagogia do Oprimido, em que os homens 
e mulheres são entendidos não como seres passivos e sem voz, mas como 
“Ser mais”, dotados de historicidade e cultura, que se firmou o propósito 
educacional a que se dedicou Paulo Freire, que desde aquele contexto foi 
radicalmente contrário às políticas históricas de Educação 

Pública do Estado capitalista brasileiro, que conformavam a educa-
ção por dois caminhos distintos e articulados: no primeiro o de negação 
do acesso à educação ao povo e o segundo caracterizado pela dualidade 
estrutural na oferta de educação pública, dividindo os alunos entre aqueles 
que seguirão estudando (propedêutica) e, os demais, aqueles que se torna-
rão mão-de-obra adequada ao sistema produtivo e sua diversificada cadeia 
(profissionalizante).

Contrariando as tendências que negaram a educação pública democrá-
tica no Brasil, Paulo Freire tornou-se fecunda fonte de inspiração em defesa 
da escola pública e da Educação de Adultos. Nesse último caso, imprimiu 
em seus estudos e experiências em educação popular a defesa de que 
estes, também, são sujeitos históricos dotados de uma cultura específica 
e de uma visão de mundo que precisavam ser respeitadas e incluídas, pela 
via da escola, por meio de um modelo específico de pedagogia que foi de 
encontro à pedagogia tradicional dominante daquele contexto. As teses 
de Freire trazem a contribuição de uma pedagogia que possibilita libertar 
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e transformar os homens e mulheres trabalhadores em sujeitos cognos-
centes, autores de suas histórias, por meio da práxis enquanto unificação 
entre ação e reflexão. É nesse sentido da práxis que a obra de Paulo Freire 
se constitui resistência orgânica e fundamento teórico-prático para alunos 
e professores construírem com autonomia o conhecimento necessário para 
intentarmos as mudanças que estão a nos impor a realidade, a exemplo de 
construirmos resistências à contrarreforma da educação no Brasil, em espe-
cial, às reformas empresariais do Ensino Médio e da BNCC correspondente.

Esse trabalho é parte das nossas reflexões e estudos realizados como 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Maranhão-UFMA, em que desenvolvemos pesquisas que fomen-
tem a crítica sobre as propostas da contrarreforma e da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), para o Ensino Médio. Assim, defendemos a 
Pedagogia Libertadora de Paulo Freire como um dos pressupostos que 
devem orientar a formação dos alunos do EM. Para tanto, nos fundamen-
tamos nas obras de Freire, Pedagogia do Oprimido (2019); Pedagogia da 
Esperança (1992) e Pedagogia da Autonomia (2004), como suporte teórico 
necessário para resistir ao que a BNCC impõe ao Ensino Médio.

Situando o debate

Ao processo de Educação Popular que surgira nas décadas de 40 a 50 
do século passado, inicialmente, Freire denominou de “Educação Social” e 
consistia na realização dos Ciclos de Pais e Professores, num espaço de 
educação burguesa, o Serviço Social da Indústria– SESI, entre os anos de 
1947 a 1957.

Pensamos que nesses anos de trabalho em que Freire estabeleceu um 
permanente diálogo com o povo e afirmara que não somente ensinou, mas, 
sobretudo aprendera com aqueles homens e mulheres, pode ser conside-
rado o elemento fundante de sua Pedagogia do Oprimido e que, mais tarde, 
em conexão com a Pedagogia da Esperança, construída após o seu exí-
lio, demonstram a radicalidade de seu pensamento e de seu compromisso 
como os “oprimidos”, dando, assim, robustez aos fundamentos da Educação 
Popular.

Foi construindo os pressupostos desse modelo de educação, que Freire 
percebera a dimensão política da educação ou da “Educação com Ato 
Político” e, foi por meio de sua prática pedagógica que pode contribuir com 
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o processo de desvelamento da realidade, isso de certa forma o empurrou 
para o campo da política, levando-o fazer uma opção de classe. Nesse ins-
tante “[...] a classe dominante brasileira começa a vê-lo como um potencial 
subversivo” (SOUZA; FERNANDES, 2012, p.14).

A partir desse contexto e sob a ditadura e o exílio, toda a obra freireana foi 
dedicada a contribuir para a elaboração de uma metodologia (como práxis) 
que denunciasse o processo de silenciamento das classes subalternas (por 
meio de instrumentos da educação e da ideologia burguesa) e problemati-
zasse: a educação é capaz de conter o risco da massificação? Pode fomentar 
o avanço da consciência crítica de educando e educadores? É capaz de se 
contrapor a lógica neoliberal que trata a educação como mercadoria?

O próprio Freire respondia a esses questionamentos afirmando que se 
devia ter um

[...] agir educativo no sentido da consciência do grupo, e não no 
da ênfase exclusiva do indivíduo. Sentimento grupal que nos é 
lamentavelmente ausente. As condições histórico-culturais em 
que nos formamos [...] nos levaram a esta posição individualista. 
Impossibilitaram a criação do homem “solidarista”, só recente-
mente emergindo das nossas condições culturais que vivemos, 
mas indecisos nessa solidariedade e necessitando, por isso 
mesmo, de uma educação fortemente endereçada neste sentido. 
De educação que deve desvestir-se de todo o ranço, de todo estí-
mulo a esta culturológica marca individualista. Que dinamize, ao 
contrário, o espírito comunitário (FREIRE, 2019, p.70).

Portanto, em Freire o diálogo, a fala, a luta organizada pela libertação dos 
oprimidos só passa a ter sentido quando estes descobrem, nitidamente,

O opressor, e se engajam na luta organizada por sua libertação, 
começam a crer em si mesmos, superando, assim, sua “convi-
vência” com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser 
em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece 
fundamental é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja 
associada a sério empenho de reflexão, para que seja práxis 
(FREIRE, 2019, p.72).
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Quando tomamos como objeto de análise a contrarreforma do Ensino 
Médio e a BNCC e tentamos construir um arcabouço teórico para fundamen-
tar a resistência a esse processo, encontramos na educação como prática 
libertadora o horizonte a ser perseguido por educadores e educandos. Nesse 
aspecto, realidade do oprimido (professores e alunos), o diálogo crítico sobre 
sua realidade e o desenvolvimento da consciência crítica que resiste e visa 
à transformação da realidade “tem que ser feito com os oprimidos, qualquer 
que seja o grau em que esteja a luta por sua libertação” (FREIRE, 2019, p.72). 
Não se trata de um “diálogo às escâncaras, que provoca a fúria e a repressão 
maior do opressor” (Ibidem, p. 72), mas um processo que ocorre em função 
da percepção da realidade concreta dos oprimidos (subalternizados) como 
conteúdo mediador da educação, sem isso quaisquer tentativas de educa-
ção consistirá instrumento a serviço da “domesticação” (FREIRE, 2019).

[E essa Pedagogia que se quer resistente à contrarreforma do Ensino 
Médio no Brasil e que pode fomentar educadores e educandos transforma-
dos e esperançosos. Freire, como educador que se dizia esperançoso, era 
contundente em afirmar:

Esperançoso, atribuo à minha esperança o poder de transformar 
a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar 
em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que 
minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não 
é suficiente. Ela, só, não ganha à luta, mas sem ela a luta fraqueja 
e titubeia. Precisamos da herança crítica, como o peixe necessita 
da água despoluída. Pensar que a esperança sozinha transforma 
o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo exce-
lente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo 
(FREIRE, 1992, p.73).

Mas, não se tratava de uma esperança “que espera”, mas que luta pela 
transformação da realidade, porque uma necessidade ontológica a tornar-
-se concretude histórica.

Prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se 
a luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas, à pura cien-
tificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda 
também na verdade como na qualidade ética da luta é negar a 
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ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial como digo 
mais adiante no corpo desta Pedagogia da esperança, é que ela, 
enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prá-
tica. Enquanto necessidade ontológica a esperança precisa da 
prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não 
há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se 
espera na espera pura, que vira, assim, espera vã (FREIRE, 1992, 
p.6).

Refletindo sobre as implicações das reformas educacionais empreendi-
das pelo governo brasileiro, trata-se de lutar para que, a prática educativa 
no EM possa ancorar-se no conhecimento sustentado na interrogação crí-
tica para a formação dos alunos porque reinsistia Freire (2004, p.14) “formar 
é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de 
destrezas”.

Um resgate da visão freireana de formação humana

Ganhou importância, na atualidade, as discussões no âmbito do Estado 
e da sociedade organizada acerca das mudanças curriculares empreen-
didas no âmbito da Educação Básica brasileira, em especial o Ensino 
Médio (Reforma do Ensino Médio pela Lei nº 13.415/2017), da Educação 
Profissional e a BNCC respectiva.

Relembramos que já se operara historicamente uma separação entre o 
Ensino Médio e a Formação Profissional o que, para Nereide Saviani (1994), 
expressa uma dicotomia, pois, se o ponto de partida para definir o Currículo 
é assegurar a educação para fins de formação técnica (enquanto dotação 
de instrumentos e dos meios) e formação política (fins – a participação 
social) e se isso se coloca separadamente, a dicotomia se expressará entre 
os meios/fins; quantidade/qualidade; conteúdo/método; teoria/prática; for-
mação/informação. Isso expõe o antagonismo histórico entre interesses 
dominantes versus interesses da maioria da sociedade, pois, às elites con-
dutoras tudo é assegurado em termos das políticas públicas e ao povo fica 
refém de políticas mínimas e focalizadas, isso quando não ocorre a total 
ausência do Estado nas regiões mais necessitadas.

Em Freire (2004) encontramos uma preocupação acerca da realidade 
concreta das classes oprimidas no Brasil (o ponto de partida) na perspectiva 
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de transformação (nova realidade) e transformou a visão acerca da edu-
cação bancária (transmissão sem as mediações necessárias) e em que o 
aluno se comporta como um receptáculo vazio de conhecimentos e direito à 
fala e o professor apenas reproduz mecanicamente o conhecimento.

A prática educativa de opção progressista jamais deixará de ser 
uma aventura desveladora, uma experiência de desocultação da 
verdade. É porque sempre pensei assim que, às vezes, se discute 
se sou ou não um educador. Foi isto que, recentemente, ocor-
reu em um encontro realizado na UNESCO, em Paris, me disse 
um dos que dele participaram em que representantes latino-a-
mericanos negavam a mim a condição de educador. Não a eles, 
é óbvio. Criticava em mim o que lhes parecia minha politização 
exagerada (FREIRE, 1992, p.5).

Quando Freire afirmou que o oprimido, nos vários momentos de sua 
libertação, reconhece-se como homens que têm como vocação ontoló-
gica e histórica de “Ser Mais”. Esse horizonte ou vir-a-ser não pode ocorrer 
somente no intelecto, mas no exercício que conduz esse ato à prática, no 
sentido de práxis. Assim, a educação como ato político se funda na “Ação 
Cultural para a Liberdade” e se dá em ação (relações de horizontalidade) 
com os oprimidos. Nesse sentido, não se pode desconsiderar a situação 
concreta de dominação em que esses homens e mulheres se encontram 
e que historicamente contribuiu para sua visão inautêntica de mundo, “o 
que serve apenas para manter a dependência para criar mais dependência” 
(FREIRE, 2019, p.73).

A ação libertadora da educação, reconhecendo a dependência dos opri-
midos – ponto de vulnerabilidade que impede a superação da consciência 
ingênua, colonizada, alienada – deve transformá-la em independência e isto 
não se trata de uma beneficência ou doação dos “bem intencionados” ou 
de uma liderança qualquer, porque se trata de libertação de homens e não 
de “coisas”. “Por isto, se não é autolibertação – ninguém se liberta sozinho 
-, também não é libertação de uns feita por outros [...] porque não se pode 
realizar com os homens pela “metade”. E, quando o tentamos, realizamos a 
sua deformação, ainda que já estejam deformados” (FREIRE, 2019, p.74) e 
conformados pelas condições reais de vida, portanto, não se pode usar das 
mesmas metodologias e práticas educativas que vieram contribuindo para 
essa educação (ou negação dela pela falta de acesso à escola) opressora.



2179
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Nesse sentido, quando tratamos da contrarreforma do Ensino Médio 
(EM) no Brasil sancionada pelo, então, Presidente Michel Temer, em fevereiro 
de 2017, mas que fora criada desde setembro de 2016, a partir da Medida 
Provisória n.º 746/2016, é possível afirmarmos que, além do processo de 
aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC-EM), foram retoma-
dos princípios conservadores sobre a educação escolar e um retorno à visão 
dualista de educação, escola e trabalho. Além do mais, desde o início desse 
processo reformista, percebemos que a concepção de educação a orien-
tar a política educacional para o “novo” EM, reafirmou os pressupostos da 
educação para o mercado. Portanto, contraria a concepção de Educação 
Progressista, especialmente, a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire.

O Estado brasileiro (governo) como indutor da política de educação, e 
grande parte da Sociedade Civil organizada representante de setores empre-
sariais e de organismos internacionais (organizações do “terceiro-setor”, 
incluindo, organizações não-governamentais; sindicatos patronais, asso-
ciações, movimentos sociais conservadores; partidos políticos e outros) 
comportam-se como arautos dos interesses mercadológicos, sobretudo, 
implicando na elaboração de um Currículo para o Ensino Médio, fragmen-
tando-o em diversos Itinerários Formativos, negando os pressupostos de 
uma educação comprometida com a formação humana, como uma tota-
lidade compreendida por várias dimensões históricas: Trabalho, Cultura, 
Religião, Filosofia, Política, Arte, Ciência.

Em Freire (2019) podemos encontrar os argumentos necessários a con-
trapor esse ataque à educação e escola pública, requerendo uma atitude 
metódica de educadores, pesquisadores e movimentos sociais nascidos do 
universo cultural popular (do povo). Para ele dever dessa liderança revolu-
cionária produzir uma visão de mundo que não pode ter por fundamento a 
visão do opressor, mas deve se constituir de uma dimensão de luta política, 
resultante de sua conscientização – não se trata de impor uma teoria, uma 
explicação do mundo, um treinamento, um conhecimento sistemático ou 
“propaganda libertadora” (FREIRE, 2019, P. 74). O saber revolucionário não é 
doação é inserção lúcida do sujeito na realidade e o direito que tem ao saber 
historicamente produzido, como conhecimento da humanidade.

O método em Freire é, então, uma unidade teoria e prática (práxis) como 
consciência crítica de mundo que se faz “cointencionados” pelo educador 
revolucionário. Assim, “Educador e Educandos (liderança e Massas), coin-
tencionalizados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são 
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sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas 
também no ato de recriar este conhecimento” (FREIRE, 2019, p.77).

Por sua vez as três obras, que se consideram marcantes do pensamento 
de Paulo Freire a “Pedagogia do Oprimido” (2019); “Pedagogia da Esperança” 
(1992) e “Pedagogia da Autonomia” (2004) nos mostram que esse pensa-
dor elaborou um arcabouço teórico-prático (metodologia) que pressupôs o 
processo da educação como ato político e fomentador de uma transição 
entre a consciência ingênua para uma consciência crítico-libertadora, o que 
se daria pela intervenção/mediação do educador em diálogo com o edu-
cando, mediado pelo universo vocabular contido na história, na cultura, na 
forma de produzir sua existência, ou seja, da visão de mundo do oprimido, 
parte todo o fundamento metódico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
em Paulo Freire. Essa concepção de educação libertadora nos faz perceber 
que as últimas reformas educacionais aprovadas no Brasil, não levaram em 
consideração a realidade brasileira, o papel da escola, do educador e o saber 
do educando (sujeitos principais da relação educativa), o que nos encami-
nha a entender que supõem que esses sujeitos sejam incapazes de elaborar 
sua própria visão de mundo (autônoma e soberana). Essa mentalidade tem 
contribuído para que a escola pública seja sitiada por reformas educacionais 
neoconservadoras, elitistas, neotecnicistas e gerenciais.

Assim, entendemos que a resistência à contrarreforma do EM e a 
BNCC se fará a partir da situação presente, concreta, refletindo o conjunto 
de aspirações do povo, somente assim poderemos organizar o conteúdo 
programático da educação ou da ação política. Devemos defender o pres-
suposto da educação como formação humana para todos os jovens que 
ingressam no Ensino Médio. Inicialmente, identificarmos as contradições 
básicas das reformas em educação, demarcando o atual estágio dessa 
situação concreta, como um problema a ser enfrentado por todos (pais, alu-
nos, professores, organizações e movimentospopulares). “O desafio, assim, 
lhe exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação” (FREIRE, 
2004, p.120) política como a melhor forma de pensar certo e oferecer uma 
educação de qualidade social à classe trabalhadora que necessita da escola 
pública.

É necessário entendermos que as estruturas de poder e as condições da 
classe trabalhadora brasileira pouco mudaram no decorrer da história, ainda 
que durante os governos democráticos, após a ditadura militar e a aprovação 
da Constituição de 1988, de alguma forma, os cenários de autoritarismo e 
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de negação aos direitos humanos reinantes foram parcialmente superados. 
Mas, notamos que a partir do Governo Temer (após o golpe empresarial, 
midiático e jurídico), há um retrocesso que vem se acentuando, com ares 
de fascismo, na educação nacional, que historicamente, representa uma 
visão de mundo e retórica em favor do discurso neoimperialista, impondo 
uma adesão (consentida, inclusive pelas classes dominantes) a educação 
“bancária”.

A situação vivida por alunos e professores diante da atual reforma do EM 
e da BNCC constitui uma situação que sinaliza para uma negação desses 
sujeitos históricos como autores de seu próprio caminhar. O que se espera 
é que a formação humana no EM contribua para o entendimento de que “o 
mundo já não se constitui em um não eu para ele” (FREIRE, 2004, p.122) 
- como aluno e professor -, mas que seja capaz de constituí-lo como Eu 
histórico.

Freire ao se reencontrar com a Pedagogia do Oprimido, por meio das 
reflexões contidas na obra Pedagogia da Esperança, reafirma uma teoria 
comprometida em dar voz ao oprimido (não como concessão), mas possibi-
lidade de produção coletiva de conhecimento, acerca da realidade concreta de 
homens e mulheres concretos. Nesse sentido, partindo da visão de mundo e 
da história dos oprimidos fez a defesa da práxis educativa como ato político 
e revolucionário, inaugurando uma nova epistemologia do conhecimento.

Esses pressupostos acima são válidos para a natureza do EM uma vez 
que não cabe mais um conhecimento sobre a realidade do jovem e do adulto 
que chegam a esse nível de ensino, mas elevá-lo no âmbito da consciência 
crítica e com ele, produzir um novo conhecimento, em diálogo permanente 
com aquela realidade, tendo em vista transformá-la. Isso justifica a razão 
pela qual “não se trata de ter nos homens o objeto da investigação, de que o 
investigador seria o sujeito” (FREIRE, 2004, p.121). A investigação científica, 
ou o que se pretenda investigar “sobre” as classes oprimidas ou os povos 
subalternizados, não os pode tratar como “peças anatômicas” (FREIRE, 
2004). Para tanto, Freire convocara à rebeldia (antídoto ao falso ensinar) que, 
aguçada pela curiosidade, se arrisca, aventura-se a evitar que sejam silen-
ciados, - o aluno e o educador – destinados a cumprir regras autoritárias; à 
repetição de fórmulas, conceitos e comportamentos descolados de sentido 
social e cultural ede suas necessidades vitais.

A organização do conhecimento como fragmentos curriculares (Itinerários 
Formativos) focados em habilidades e competências, previamente impostas, 



2182
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

não contribuem para a formação plena do aluno e o desenvolvimento de suas 
potencialidades, conforme posto na LDB 9.394/96 em relação à Educação 
Básica. Mesmo considerando-se o papel central do Ministério da Educação 
(MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) em programar as refor-
mas da Educação Básica e do Ensino Superior, verifica-se que esses órgãos 
cumprem um papel que corresponde aos diversos interesses em disputa na 
sociedade, particularmente, seguem as orientações de classes e frações de 
classes no poder do Estado e correspondem às injunções de organismos 
internacionais, com destaque para o Banco Mundial (BM), às reivindica-
ções de empresários dos diversos ramos produtivos da economia (indústria, 
comércio, agropecuária, serviços) e tentam adequá-las aos processos de 
transformação do mundo do trabalho em curso.

Nesse aspecto supracitado e associado ao contexto de flexibilização 
do trabalho, de desemprego crescente e pobreza, o Currículo da Educação 
Básica e, em particular, o currículo do Ensino Médio passam a cumprir, 
segundo as diretrizes que orientam a política econômica, os preceitos das 
reformas estruturantes a apoiar os mecanismos de flexibilização da for-
mação básica dos alunos, para responder aos interesses mercadológicos, 
contrariando a necessidade de formação humana.

Cria-se uma situação-limite (impasse) a ser enfrentada (Reforma do 
Ensino Médio e BNCC e a Formação Humana), ao que Freire nos alertara que 
nesse caso, às vezes, são perceptíveis duas razões de ser: a esperançosa e 
a desesperançosa, cabendo uma opção e,

Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através 
da análise política, séria e correta, é desvelar as possibilidades, 
não importam os obstáculos, para a esperança, sem a qual pouco 
podemos fazer porque dificilmente lutamos e quando lutamos, 
enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta 
suicida, é um corpo-a-corpo puramente vingativo [...] na luta que 
fazemos movidos pela esperança, pelo fundamento ético-histó-
rico de seu acerto, faz parte da natureza pedagógica do processo 
político de que a luta é expressão (FREIRE, 1992, p.6).

Freire reconhecia os riscos a que nos expomos ao enfrentar problemas, a 
exemplo, nesse artigo, trata-se da Reforma do Ensino Médio e da BNCC. Ele 
Identificava tendências: de um lado, “o voluntarismo, no fundo uma espécie 
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de idealismo brigão, que empresta à vontade do indivíduo uma força capaz de 
tudo fazer; de outro, do objetivismo mecanicista, que nega qualquer papel à 
subjetividade no processo histórico” (FREIRE, 1992, p.11). Essas concepções 
“da história e dos seres humanos nela terminam por negar definitivamente o 
papel da educação. A primeira, porque atribui à educação um poder que ela 
não tem; a segunda, porque nega qualquer poder a ela” (Ibidem, p.11).

Na Pedagogia da Esperança Freire reafirma sua posição política em 
defesa da democratização da escola pública.

Hoje, tanto quanto ontem, contudo possivelmente mais funda-
mentado hoje do que ontem, estou convencido da importância, 
da urgência da democratização da escola pública, da formação 
permanente de seus educadores e educadoras entre quem incluo 
vigias, merendeiras, zeladores. Formação permanente, científica, 
a que não falte, sobretudo, o gosto das práticas democráti-
cas, entre as quais a de que resulte a ingerência crescente dos 
educandos e de suas famílias nos destinos da escola [...] A da 
democratização da escola pública, tão descurada pelos governos 
militares que, em nome da salvação do país da praga comunista 
e da corrupção, quase a destruíram (FREIRE, 1992, p.12).

A Reforma do EM nos coloca o imperativo da mudança no domínio das 
estruturas socioeconômicas capitalistas mais amplas; exige um conhe-
cimento mais crítico da realidade e uma relação de ensino-aprendizagem 
capaz de contribuir para as mudanças necessárias a assegurar a educação 
como Formação Humana.

É por isso que, alcançar a compreensão mais crítica da situação 
de opressão não liberta ainda os oprimidos. Ao desvelá-la, con-
tudo, dão um passo para superá-la desde que se engajem na luta 
política pela transformação das condições concretas em que se 
dá a opressão. O que quero dizer é o seguinte: enquanto no meu 
caso, foi suficiente conhecer a trama em que meu sofrimento se 
gestava para sepultá-la, no domínio das estruturas socioeconô-
micas, a percepção crítica da trama, apesar de indispensável, não 
basta para mudar os, dados do problema. Como não basta ao 
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operário ter na cabeça a ideia do objeto que quer produzir. É pre-
ciso fazê-la (FREIRE, 1992, p.16).

Enfim, o embate entre projetos/concepções de educação para o Ensino 
Médio ocorre em época de constituição de um novo padrão de sociabili-
dade do sistema capitalista, cujas implicações podem ser vistas na crise 
do emprego/desemprego (basta ver os milhares de trabalhadores que dis-
putam entre si vagas de trabalho nas grandes cidades), pelas leis (série de 
contrarreformas: do trabalho, da educação, segurança, previdência) que 
devem conformar e responder à economia e promover a flexibilização das 
relações no sistema de produção.

No âmbito da Reforma do Ensino Médio, nota-se que são banqueiros e 
empresários discutindo e abonando as diretrizes para a educação básica 
brasileira, enquanto os educadores e estudantes (e seus órgãos de repre-
sentação política e científica) que defendem a educação pública, gratuita e 
com qualidade social, são controladas ideologicamente, financeiramente e 
no âmbito da gestão, particularmente são as instituições públicas as mais 
sitiadas, a exemplo, pelos cortes de recursos.

A atualidade do pensamento freireano é primordial para que se enfren-
tem os discursos neoliberais, cheios de “modernidade” e concordamos com 
Freire, para quem “o neoliberalismo não tem força suficiente para acabar 
com as classes sociais e decretar a inexistência de interesses diferentes 
entre elas, bem como não têm força para acabar com os conflitos e a luta 
entre elas” (FREIRE, 1992, p.20).

O que acontece é que a luta é uma categoria histórica e social. 
Tem, portanto, historicidade. Muda de tempo-espaço a tempo-
-espaço. A luta não nega a possibilidade de acordos, de acertos 
entre as partes antagônicas. Em outras palavras, os acertos e 
os acordos fazem parte da luta, como categoria histórica e não 
metafísica. Há momentos históricos em que a sobrevivência do 
todo social, que interessa às classes sociais, lhes coloca a neces-
sidade de se entenderem, o que não significa estarmos vivendo 
um novo tempo, vazio de classes sociais e de conflitos (Ibidem, 
p.22).
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Não cabe, sobretudo, impor silêncios e filtrar ideologias na escola e, espe-
cialmente, no Ensino Médio. Para Freire “Não há nem jamais houve prática 
educativa em espaço-tempo nenhum de tal maneira neutra, comprometida 
apenas com ideias preponderantemente abstratas e intocáveis” (1992, p.40). 
A escola há de ser um lugar de alegria, de aprendizagens significativas e de 
produção de conhecimentos.

Considerações finais

Insistir numa visão de escola silenciada e de professores e profissionais 
da educação com visões e concepções de mundo e de homem, bem como, 
com atitudes profissionais neutras tal qual apregoa a tese do “Escola Sem 
Partido” e conceber um EM que prioriza a formação de mão-de-obra (mito 
da empregabilidade), é inventar uma escola que se distancia, cada vez mais, 
de sua finalidade primordial - a formação humana.

Sobre problemáticas similares a mencionada, em um contexto parecido 
com o atual, Freire já nos alertava, ratificando que “Convencer ou tentar 
convencer os incautos de que essa é a verdade é uma prática política indis-
cutível com que se pretende amaciar a possível rebeldia dos injustiçados” 
(FREIRE, 1992, p.40). Entendemos que essa postura é tão política quanto 
às concepções de mundo e de educação que querem calar pelas contrar-
reformas da educação. Mas, há resistências e, portanto, Esperança, para 
defender a educação pública, basta lembrar o protagonismo da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) que publicou e encaminhou 
ao governo moções e documentos pela revisão da BNCC do Ensino Médio 
e pela revogação da Lei de Reforma do Ensino Médio. Nesse mesmo docu-
mento a SBPC propõe, ainda, que o governo garanta o cumprimento das 
20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) (BRASIL; INEP, 
2015).
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Resumo: Esse artigo objetiva discutir as intervenções dos agentes multilate-
rais, problematizando seus discursos e as ações concretas. Trata-se de uma 
pesquisa de cunho qualitativo bibliográfico, baseou-se em livros, trabalhos 
e artigos acadêmicos e como método de análise, utilizamos o Materialismo 
Histórico. Esta opção metodológica ajudou a construir de forma segura, o 
resgate histórico do processo de intervenções dos organismos internacio-
nais, a partir da década de 1960 ao governo de Fernando Henrique Cardoso, 
na política educacional brasileira com finalidade mercadológica, seguindo 
a cartilha do ideário neoliberal, com suas propostas de redução do Estado 
nas políticas sociais, dentre elas a educação. Apresentamos como a política 
educacional nacional caminhou seguindo os ditames impostos por estes 
organismos, com intervenções na educação básica, defendida pelos orga-
nismos como área prioritária de investimentos, que estavam atrelados aos 
resultados das avaliações. Inclusão de programas como, por exemplo, o 
Bolsa Escola (atual Bolsa Família) para incentivar a permanência de estu-
dantes na escola. E, como a educação superior, área considerada por estes 
organismos como possível nicho de mercado, sofreu ataques com o Estado 
incentivando a expansão pela via mercadológica, tal como defendido pelo 
desejo do capital financeiro.
Palavras-chave: Neoliberalismo, Organismos Internacionais, Política 
Educacional Brasileira.
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Introdução

Com a finalidade de superar a crise do capitalismo e manter o status 
quo da classe dominante, o Estado burguês empreendeu contrarre-
formas políticas, econômicas e educacionais, cujos desdobramentos 

foram a exclusão dos menos abastados e a ampliação das desigualdades 
sociais em caráter mundial. O “novo” modelo social que se coloca como 
alternativa para conter as convulsões do capital, ou seja, o neoliberalismo 
alia-se ao movimento conservador e cria inúmeras medidas, redefinindo, 
assim, o papel precípuo do Estado, da política e da educação. É, portanto, 
dentro desse contexto de crise e de mudanças sociais profundas que a edu-
cação brasileira sofre intensas interferências dos agentes internacionais 
ligados ao capital e sua lógica perversa.

No Brasil, é consenso datar que a política austera do Estado mínimo 
começa a ganhar forma e força no país a partir da década de 1990, no 
entanto, desde os anos de 1960, as medidas e contrarreformas educacionais 
empreendidas sinalizavam uma agenda que conjugava escola e mercado, 
ou seja, formação enquanto substrato da produtividade. Com isso, é pos-
sível perceber que a educação assumiu, nesse período, lugar estratégico 
para a burguesia. Com o discurso fajuto de melhorias sociais e reversão da 
pobreza, a formação escolarizada do trabalhador foi reeditada tendo como 
base as novas exigências ditadas pela classe dominante, ao passo que a 
escola foi responsabilizada pela inserção do Brasil na dinâmica do capita-
lismo mundial.

Diante de uma conjuntura de acentuadas modificações, teorias, acordos 
e conferências foram gestados por organismos internacionais, realinhando, 
principalmente, a educação dos países periféricos, entre eles o Brasil, numa 
perspectiva de desenvolvimento econômico. De antemão, importa ressaltar 
que os organismos internacionais há muito atuam na educação brasileira, 
de modo que as políticas públicas locais estão subordinadas às orientações 
e documentos redigidos por eles. Esse artigo, portanto, objetiva discutir as 
intervenções desses agentes multilaterais, problematizando seus discursos 
e as ações concretas. Obviamente, não trataremos aqui dessa problemática 
em sua totalidade, mas nos basearemos em fatos históricos, cujas atua-
ções dessas organizações ficaram demasiadamente evidentes.
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Metodologia

O presente artigo trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo biblio-
gráfico, baseou-se em livros e artigos acadêmicos, o que ajudou a construir 
de forma segura, o resgate histórico do processo de intervenções dos orga-
nismos internacionais, a partir da década de 1960 ao governo de Fernando 
Henrique Cardoso, na política educacional brasileira com finalidades mer-
cadológica. Como método de análise, utilizamos o Materialismo Histórico 
Dialético que, de acordo com PIRES (1997, p. 86):

[...] é um método de interpretação da realidade dos atores sociais, 
visão de mundo e práxis [...] caracteriza-se pelo movimento 
do pensamento através da materialidade histórica da vida dos 
homens em sociedade, isto é, trata-se de descobrir (pelo movi-
mento do pensamento) as leis fundamentais que definem a forma 
organizativa dos homens durante a história da humanidade.

De acordo com MINAYO (1994, p.23 apud Lima & Miotto, 2007, p. 38), 
entende-se pesquisa como um processo no qual o pesquisador tem “uma 
atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente”, pois, realiza uma atividade de 
aproximações sucessivas da realidade, sendo que esta apresenta “uma 
carga histórica” e reflete posições frente à realidade.

A pesquisa bibliográfica tem sido utilizada com grande frequência em 
estudos exploratórios ou descritivos, casos em que o objeto de estudo pro-
posto é pouco estudado, tornando difícil a formulação de hipóteses precisas 
e operacionalizáveis. A sua indicação para esses estudos relaciona-se ao 
fato de a aproximação com o objeto ser dada a partir de fontes bibliográ-
ficas. Portanto, a pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de 
informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras 
publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do 
quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto (GIL, 1994 apud 
Lima & Miotto, 2007).

No caso da pesquisa bibliográfica, a leitura apresenta-se como a princi-
pal técnica, pois é através dela que se identifica as informações e os dados 
contidos no material selecionado, bem como verificar as relações existentes 
entre eles de modo a analisar a sua consistência.
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Desenvolvimento

Consoante Frigotto (2010) o ajuste neoliberal iniciado, aproximada-
mente, na década de 1970 promoveu inúmeras manifestações no campo 
educativo. As contrarreformas, em sua maioria, foram protagonizadas com 
base nos diagnósticos, relatórios e receituários elaborados pelos organis-
mos internacionais, utilizando-se da prerrogativa de integração econômica 
e valorização da educação básica.

Organizações como Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- BID, Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura- UNESCO, Fundo das Nações Unidas para a Infância- 
UNICEF, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD 
e Organização Internacional do Trabalho- OIT passaram a promover encon-
tros em escala global, defendendo uma educação atenta às nuances do 
mercado e com foco na formação do sujeito flexível. No cenário que por ora 
se instaurava, tais organismos resgatam o discurso da educação salvacio-
nista, isto é, aquela capaz de amenizar as desigualdades econômicas e, por 
conseguinte, gerar ascensão social.

A pseudopreocupação com a aprendizagem dos mais vulneráveis por 
parte dessas agências aparece, inicialmente, como medida contra a pobreza 
e a violência, no entanto, sem tocar na raiz do problema, a saber, a estratifica-
ção social própria do sistema capitalista de produção e sua teia de horrores, 
que atinge as mais distintas instituições da sociedade, inclusive, a escola.

No Brasil, durante as décadas de 1960 e 1970, o ideário de globalização e 
impulso tecnológico, tratou em viabilizar a educação como ferramenta fun-
damental para o crescimento econômico. Uma das consequências desse 
movimento foram os acordos conhecidos como MEC-USAID (Ministério da 
Educação e Cultura e United States Agency for International Development), 
cujo objetivo era fornecer ao Brasil assistência técnica e financeira para a 
implantação da contrarreforma da educação básica e, principalmente, no 
ensino superior.

Segundo Romanelli (2014) a Agency for International Development – 
AID não tinha em sua concepção uma estratégia para a educação, mas, 
sim, em influenciar e facilitar os setores responsáveis, utilizando-se, assim, 
de seus conhecimentos, experiência e recursos financeiros, que, não obs-
tante, estavam a serviço dos dirigentes dos países. Os programas da AID 
no Brasil desenvolveram assistência financeira e assessoria técnica junto 
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aos órgãos. Autoridades e instituições educacionais incluíam uma ação que 
implicava doutrinação e treinamento de órgãos e pessoas intermediarias, 
visando intervenção na formulação das estratégias que a AID pretendia que 
os dirigentes, órgãos e instituições educacionais aderissem.

A utilização de intermediários transfere responsabilidade quanto à 
execução dos programas. Sua ação, portanto, só é cabível em relação de 
dependência, cujo setor interno se propusesse não apenas a aceitar os 
programas de formulação do sistema educacional, mas a trabalhar e respon-
sabilizar-se por sua execução, na qual a própria agência define os critérios 
de orientação e as necessidades nacionais (ROMANELLI, 2014).

De todos os propósitos da AID o principal são os relacionados ao ensino 
superior, cujo esquema de reformulação visava dependência direta dos paí-
ses subdesenvolvidos às instituições americanas. Em 1964 foi assinado o 
primeiro acordo MEC-USAID para o aperfeiçoamento do ensino primário, que 
aspirava contratar, por dois anos, seis assessores americanos para direcio-
nar a política educacional brasileira. Esses acordos atingiram todo o sistema 
educacional tanto na questão da legislação, bem como na questão forma-
tiva ensimesmada (ROMANELLI, 2014). Podemos salientar, entretanto, que a 
utilização da crise educacional foi amplamente manipulada pelos militares, 
que não pouparam tempo e nem dinheiro na adesão de programas ameri-
canos que prometiam desenvolvimento em curto prazo. Importa ressaltar, 
portanto, que os mesmos não mudaram a realidade das desigualdades 
sociais presentes no Brasil, ao contrario, acirraram ainda mais os seus níveis 
com o aprofundamento do dualismo educacional.

Em 1989, durante o Consenso de Washington, conferência do International 
Institute for Economy – IEE – em Nova York, funcionários do governo ame-
ricano, dos organismos internacionais e economistas latino-americanos 
discutiram um conjunto de contrarreformas para a América Latina visando 
superar a crise econômica para que retornassem ao crescimento. Tais con-
trarreformas tinham ideias hegemônicas que o Estado, principalmente os 
dos países em desenvolvimento, deveria atuar diretamente nas relações 
exteriores e na regulamentação financeira, utilizando critérios negocia-
dos com o Fundo Monetário Internacional – FMI – e o Banco Mundial. 
Consolidavam-se, então, essas modificações estruturais nos países emer-
gentes por meio da desregulamentação da economia, privatização das 
empresas estatais, abertura de mercados, contrarreformas dos sistemas de 
previdência social, saúde e educação. A ideia era descentralizar os serviços 
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prestados pelo Estado, com justificativa de aperfeiçoar os recursos financei-
ros e gerar competitividade (YANAGUITA, 2011).

A teoria neoliberal, como retromencionado, teve sua ascensão no Brasil 
no início dos anos de 1990, no governo de Fernando Collor de Melo, sofrendo 
uma desaceleração no governo de Itamar Franco e um avanço gigantesco 
no governo de Fernando Henrique Cardoso. No governo Collor (1990-1992) 
houve um período de reajuste do Brasil aos propósitos da nova ordem mun-
dial. O mercado começou a desregular as relações humanas e os direitos 
conquistados historicamente pela classe trabalhadora. As políticas edu-
cacionais foram marcadas pelo clientelismo, privatizações e enfoques 
fragmentados, mantendo assessoria conservadora, inclusive no próprio 
Ministério da Educação – MEC (YANGUITA, 2011).

As propostas encabeçadas pelos organismos internacionais forma ela-
boradas e inseridas no governo Collor, mas a efetivação concreta deu-se 
somente na gestão do presidente Itamar Franco (1992- 1994), através do 
Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), fruto das negociações 
com a UNESCO, coordenado pelo MEC, com ênfase para o ensino funda-
mental. Vele destacar que as recomendações contidas no plano foram 
um desdobramento da participação do Brasil na conferência de 1990, 
em Jomtien, Tailândia, intitulada “Educação para todos”, promovida pela 
UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, dentre outros. A partir da conferência 
grande parte do que veio a ser pensado e executado em relação à educa-
ção brasileira, passa pelo crivo dos organismos multilaterais. Dessa forma, 
é preciso relembrar que uma das grandes orientações dadas na conferên-
cia, foi a utilização da Teoria do Capital Humano, que vincula formação dos 
indivíduos ao processo de produtividade. Assim, segundo os precursores 
desta teoria, para um país ter êxito e alcançar números estrondosos no que 
diz respeito ao desenvolvimento econômico, a formação escolar precisa ser 
direcionada a esse fim.

De fato, o Plano Decenal de Educação para Todos não se constituiu em 
mais uma etapa da discussão que vinha se travando na sociedade brasileira 
desde meados de 1980. Ele se consubstanciou, na verdade, no resultado de 
um acordo selado pelo Brasil em nível internacional, sob a orientação dos 
organismos internacionais. Suas diretrizes fazem parte de uma estratégia 
global de educação com a finalidade de satisfazer às necessidades bási-
cas de aprendizagem dirigidas a nova fase de desenvolvimento mundial, dos 
povos dos países subdesenvolvidos, e principalmente, das populações que 
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vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Nessa perspectiva, foram 
definidos os objetivos gerais da educação básica que serviram de alicerces 
para a formulação das diretrizes e das ações governamentais do Governo 
FHC (Neves, 2008).

Durante o período do governo Collor, no âmbito do Estado estrito senso, 
as políticas educacionais do executivo central foram delineadas pelo Projeto 
de Reestruturação Nacional, pelo Programa Setorial de Educação, pelo 
Projeto Minha Gente e pelo Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania- 
PANAC. Até o final do primeiro ano de governo as diretrizes educacionais 
eram pautadas pelo Projeto Brasil Novo, em que o papel da educação era 
resgatar a dívida social, fase conhecida como liberal-modernizante (NEVES, 
1995), em que a educação assume o papel de instrumento de aumento da 
competitividade da produção nacional diante da comunidade internacio-
nal, de acordo com os parâmetros tecnológicos e científicos da Terceira 
Revolução Industrial, colocando a educação a serviço da reprodução capi-
talista. Somente diante do agravamento da crise de legitimidade do governo, 
o executivo central, tenta sem sucesso, um retorno a proposta populista de 
educação como resgate da divida social, dirigindo-se as massas com o 
Projeto Minha Gente e do Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania – 
PNAC. Subordinando a melhoria da qualidade de vida às necessidades de 
acumulação do capital, o empresariado industrial brasileiro, no início dos 
anos 1990 “preocupou-se” com a elevação científica tecnológica e com 
as metas a serem atingidas pela classe trabalhadora, diante dos métodos 
empregatícios de racionalização e organização de produção e do trabalho 
sob a égide dos novos equipamentos da automação flexível (NEVES, 1995, 
apud Neves, 2008). Dispensando o conhecimento cientifico e tecnológico 
produzido pelas instituições de pesquisa nacional, o empresariado indus-
trial reservou, para as universidades brasileiras, o papel de formadoras de 
quadros especializados para a produção nacional associada e dependente, 
aptos a operar tecnologias transferidas para o território nacional pelo capital 
transnacional (Neves, 2008).

Sob inspiração das instituições multilaterais – FMI e Banco Mundial – 
iam sendo implantadas políticas de cunho neoliberal, com vistas a integrar 
de forma associada e dependente a região ao modelo de globalização pro-
dutiva e de capitais. Paulatinamente, vinham sendo inseridos programas de 
estabilização e de contrarreformas estruturais, cuja orientação dominante 
privilegia o fomento da concorrência, através da abertura de comércio, da 
desregulação e da privatização (NEVES, 1995, apud Neves, 2008).
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No Brasil, as atuações neoliberais iniciaram-se ainda no período Collor 
com a privatização de 11 empresas estatais, a retomada das negociações 
da dívida externa com o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Clube de 
Paris; a retomada de investimento estrangeiro (de caráter predominante-
mente especulativo ao país); a mudança da politica nacional de informática 
(consubstanciada na queda da sua reserva de mercado); a redução crescente 
das tarifas aduaneiras; a abertura dos financiamentos do Banco Nacional de 
desenvolvimento Econômico e social – BNDES – ao capital estrangeiro, para 
projetos empresariais que viessem ampliar a competitividade industrial do 
Brasil no mercado internacional; a implementação do programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade- PBQP e o Programa de Apoio a Capacidade 
Tecnológica- PACTI, de estimulo a reestruturação produtiva (Neves, 2008, 
p.13).

Com o impeachment de Collor, o crescimento da economia brasileira, 
durante o período Itamar Franco, fez-se acompanhada da aceleração do 
processo de difusão de novas formas de organização da produção e do 
trabalho e das inovações tecnológicas e de base microeletrônica. A estra-
tégia modernizadora empresarial trouxe mais intensamente, para o centro 
do debate nacional a questão educacional. Capital e trabalho, reivindicavam 
seus aliados, cada qual a seu modo, maior rapidez na renovação dos padrões 
quantitativos e qualitativos da escolarização brasileira, e, mais especifi-
camente, dos padrões da formação profissional, face às mudanças já em 
curso no Brasil desde 1990. Tais mudanças foram traduzidas, também, na 
necessidade de avançar em relação às alterações que vinham se passando 
nas relações históricas de trabalho no país (Neves, 1995). Ampliou-se, nesse 
momento, a participação de trabalhadores na definição de políticas econô-
micas e a defesa do sindicalismo de empresa, estratégia massivamente 
utilizada pelos neoliberalistas (Neves, 2008).

As políticas educacionais, assim como as econômicas, se repetiram 
no governo de Itamar Franco, com significados difusos, ora mantendo 
o modelo dos Centros de Atendimento Integrado a Criança – CAIC (Melo, 
1995), ora utilizando o modelo tradicional de subsídios à rede privada de 
ensino através do fornecimento de bolsas de estudo e crédito educativo e, 
em outros momentos, esvaziando financeiramente as universidades públi-
cas (Neves, 2008). Murilo Hingel, Ministro da Educação, entendendo a nova 
geografia eleitoral do poder local, tratou de adequar a aparelhagem edu-
cacional às novas necessidades politico-institucionais, ressuscitando, no 
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cenário politico-educacional, as escolas da Campanha Nacional de Escolas 
da Comunidade- CNEC, autodeterminadas, durante o processo constitu-
cional de 1988, como um dos mecanismos sociais de ajuda ao Estado na 
correção de distorções e na construção de um mundo mais justo (Neves, 
1995), mas, contraditoriamente, tratou de dar uma injeção de recursos 
públicos as instituições de ensino superior privadas, cuja saúde financeira 
se encontrava combalida pelo alto índice de inadimplência dos estudantes 
(Neves, 2008).

Familiarizado com os termos dos acordos internacionais da dívida externa 
brasileira e, ao mesmo tempo, identificado com a imagem de honestidade 
e austeridade no trato da coisa pública, o candidato do PSDB, Fernando 
Henrique Cardoso, compunha o personagem ideal para desenvolver a trama 
da consolidação do neoliberalismo no Brasil. Nessa perspectiva, a engenha-
ria econômica neoliberal foi gestada nos laboratórios do FMI e do Banco 
Mundial e aceita, sem reservas, pela “jovem democracia” brasileira (Neves, 
2008).

O governo de Itamar Franco teve por finalidade, portanto, preparar, 
econômica, política e ideologicamente, a implantação, sem grandes resis-
tências, no país, do modo neoliberal de organização social. A hegemonia 
dessa proposta, evidenciada pela vitória de FHC nas eleições presidenciais, 
assim como pelo predomínio das forças conservadoras nos demais espa-
ços políticos majoritários e proporcionais, não pôde mais ser contestada. 
(Neves, 2008).

No governo de Fernando Henrique Cardoso, o neoliberalismo se solidi-
fica e encontra vias largas para sua predominância nas diferentes instâncias 
do país. Em seu mandato, notadamente, arrecadava-se e repassava-se o 
mínimo de recursos possíveis para as escolas. O MEC incorporou eixos 
de financiamento indicado pelos organismos internacionais e pelo setor 
empresarial, com controle de qualidade universal. O documento desen-
volvido nesse período “mãos a obra Brasil”, direcionada para ao Ensino 
Fundamental, expressa que o poder executivo apenas coordena e gere as 
prioridades educacionais, reduzindo as responsabilidades do MEC, como 
instância executora, e a interferência direta da União nos estados e muni-
cípios. Esse documento alterou a Constituição Federal de 1988, criando 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério – FUNDEF; sancionou a Lei de Diretrizes e Base 
– LDB 9394/96; para a criação de novos cursos, programas e modalidades, 



2196
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

o estabelecimento de um conselho nacional de Educação menos burocrá-
tico e ênfase nos resultados avaliativos como forma de controle eficiente, 
a exemplo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica- SAEB, 
Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM, Exame Nacional de Cursos- ENC 
PROVÃO e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- 
CAPES. É mister frisar que essa concepção do Estado avaliador e não mais 
provedor da educação é reflexo da conferência “Educação para Todos” e das 
orientações posteriores do Banco Mundial.

Durante seu governo, Fernando Henrique Cardoso apresenta a educação 
não somete como prioridade, mas como carro-chefe de suas realizações, 
juntamente com as contrarreformas constitucionais e a estabilidade econô-
mica. Paulo Renato Souza, escolhido para o cargo de ministro da educação 
no governo em voga, conduziu propostas políticas excludentes à classe tra-
balhadora, bem como dirigiu com muita dureza as universidades públicas, 
principal núcleo de produção de conhecimento em nosso país (Senra, 2008).

É dentro desse contexto de contrarreformas neoliberais e as ações 
deliberadas para a educação, que os organismos multilaterais ficam suas 
bases. Como agentes do grande capitalismo, não propuseram medidas 
educativas que redefinisse a estrutura desumana e alienante do capital, no 
entanto, endossaram políticas, programas e projetos que levaram o dua-
lismo às últimas consequências. O Brasil segue catedraticamente a cartilha 
do Banco Mundial e dos demais organismos e, ainda assim, os níveis edu-
cacionais são baixíssimos, prova cabal de que a ideia não é dar acessibilizar 
os conhecimentos científicos ou propor uma educação libertadora, que leve 
em consideração as múltiplas dimensões do sujeito, mas é, tão somente, 
formar para atender as necessidades de um mercado que se coloca cada 
vez mais aviltante para o trabalhador.

Resultados e discussão

No tópico anterior, apresentamos as determinantes dos organismos 
internacionais para a educação, com a análise dos documentos e deter-
minantes. Expomos agora alguns dados acerca da evolução do ensino 
superior no país, protagonizado pelo viés privatista, seguindo os ditames do 
referidos organismos e documentos. E marcado na educação pública por 
sucessivos cortes. Os cortes de verbas para a educação estão relaciona-
dos ao processo de mundialização do capital e a implantação das políticas 
neoliberais, que implicaram na privatização dos espaços e fundos públicos, 
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bloqueando a possibilidade de universalização de direitos sociais. Em se 
tratando especificamente do ensino superior, este sofreu drasticamente os 
efeitos dessa nova fase do capitalismo e das políticas neoliberais, seja pela 
retração relativa do Estado na expansão da universidade, seja pela transfe-
rência de fundos estatais para o setor privado ou através da flexibilização 
de leis, com o fim de facilitar a abertura e a disseminação de empresas de 
ensino superior. É nesse contexto que, a expansão do ensino superior no 
Brasil vem sendo protagonizada, fundamentalmente, pelo setor privado, 
beneficiado com financiamento público por meio de parcerias público/pri-
vado, como é o caso do Programa Universidade para Todos - Prouni e o 
Fundo de Financiamento Estudantil - Fies.

Para expor esse crescimento, apresentam-se alguns dados do Censo do 
Ensino Superior, sobre matriculas em cursos de graduação presenciais no 
Brasil, no período de 1991 a 2015: em 1991, o setor público tinha participa-
ção nas matrículas da ordem de 38,70% contra 61,30% no privado; em 2015, 
esses índices são 27,49% e 72,51%, respectivamente. Ou seja, em 1991 num 
total de 1.565.056 matrículas no ensino superior no Brasil, 959.320 eram 
no setor privado, contra 605.736 no setor público. Já em 2015, do total de 
6.633.545 de matrículas, há um maior distanciamento entre esses dois seto-
res, ficando o setor público com 1.823.752 matrículas e o setor privado com 
4.809.793 de matrículas. Ressalta-se o crescimento expressivo do setor 
privado, que ficou em torno de 401,38% contra 201,08% do setor público. 
Expandiu-se dessa forma o número de instituições de ensino superior no 
país, ao passo que em 1995, tínhamos 210 instituições públicas, e em 2015 
esse número subiu para 295, representando um crescimento da ordem de 
40%; já o setor privado, saiu de 684 instituições para 2069 no mesmo período 
analisado, com um crescimento de 202%. (ALVES, 2018).

Com o objetivo de trazer este debate para a nossa realidade cearense, 
destacamos alguns dados sobre o ensino superior no nosso estado: em 1991 
o setor privado detinha apenas 27,34% das matrículas e o público 72,66%; 
estas proporções se alteram, ao ponto de, em 2015, o setor privado deter 
67,10% das matrículas contra 32,90% do setor público. No tocante às matrí-
culas totais ofertadas no ensino público, as universidades estaduais tiveram 
importante participação, detendo praticamente a metade da oferta – a outra 
ficou por conta da Universidade Federal do Ceará - UFC e do Instituto Federal. 
As estaduais perderam em dinamismo nas últimas duas décadas, pois em 
1991 elas detinham 56,81% das matrículas totais no setor público, índice 
que cai para 50,54% em 2015, sendo que em 1999, as estaduais cearenses 
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chegaram a ofertar 60% das matrículas no estado. Em 1995 havia 04 ins-
tituições públicas de ensino superior no Estado do Ceará e em 2015 esse 
número evoluiu para 07. No setor privado havia 04 instituições em 1995 e 
em 2015 esse número aumentou para 51, crescimento gigantesco, refor-
çando a tese da mercantilização do ensino superior. (ALVES, 2018).

Expusemos estes dados com o intuito de comprovar a nossa tese de que 
após o periodo ditatorial a politica educacional em todas as suas modalida-
des estiveram alinhadas aos ditames das agencias internacionais. Dito isso, 
passemos para as considerações finais acerca das questões problematiza-
das neste artigo.

Considerações finais

Com o referido trabalho, verificamos o alinhamento da política educa-
cional brasileira aos ditames dos organismos internacionais, que foram 
evidenciados e comprovados mediante a exposição e debate de diferen-
tes documentos destas instituições, com os quais foi possível analisar os 
interesses do capital financeiro no âmbito educacional, seja para alienar a 
formação da mão de obra dos trabalhadores, ou pela transformação da edu-
cação em mercadoria, garantindo um grande nicho de mercado.

Percebemos ainda, como a política neoliberal, executada principalmente 
após os anos 1990, configurou e ressignificou a política educacional bra-
sileira, atribuindo valores essencialmente empresariais à educação, como 
eficácia, eficiência, gestão e resultados. Neste sentido, os programas exe-
cutados após essa fase, não tem como foco a ampliação de uma educação 
pública de qualidade, e sim, uma ampliação baseada em dados e estatísticas, 
metas que por vezes, são manipuladas para alcançar as metas impostas 
nos acordos.

No âmbito da educação superior, elencamos alguns dados que demons-
traram como a sua evolução e ampliação, foi caracterizada e protagonizada 
pela iniciativa privada, seguindo o que está delimitado pelas agenciais inter-
nacionais para essa modalidade de ensino, exposta como não prioritária, 
opção mercadológica e essencialmente cara ao estado.

Os resultados encontrados neste artigo são relevantes para entender 
como se consolida a política educacional no Brasil durante e após a Ditadura 
Militar até o governo Fernando Henrique Cardoso, grande incentivador da 
política neoliberal no país. Destacamos, por último, a relevância da temática 
que merece novos estudos e ampliação dos debates.
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OS REBATIMENTOS DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL 
NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO: QUAIS SERÃO OS 

DESTINOS DO REUNI, POLÍTICAS DE COTAS E PNAES?

Adaíres Eliane Dantas dos Santos1

Resumo: O presente trabalho é fruto de levantamentos bibliográficos, onde 
sob a perspectiva crítica dialética de Karl Marx, procuramos fazer uma breve 
trajetória da educação superior pública brasileira, com destaque ao seu pro-
cesso de expansão e democratização do ingresso, os quais tiveram como 
marcadores o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais (REUNI), instituído em 2007 e a lei de cotas em 
2012. Frente a este processo, em pouco mais de uma década, as universida-
des públicas, passam a ter um novo perfil, mais alinhado às características 
demográfica, econômica e socioculturais do nosso país. Nesta conjuntura, 
também em 2007, é lançado o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), como uma das ações do REUNI. Apesar de se configurar como 
um importante dispositivo de permanência estudantil, o programa tem se 
efetivado com a marca neoliberal da seletividade e focalização do atendi-
mento. Diante da crise estrutural do capital, o processo expansionista do 
ensino superior dá os primeiros sinais de declínio ainda em 2014. Na gestão 
Temer esse cenário se agrava com a vigência da EC 95, contudo parece 
estar a cargo de Bolsonaro o grande massacre ao ensino superior público. 
Com cortes sucessivos no orçamento das instituições federais e estratégias 
como o projeto future-se, o atual governo vem dando uma amostra do que 
reserva para educação nos próximos quatro anos. Frente a este contexto de 
sucateamento e ataques as universidades públicas, propomo-nos, portanto, 
a refletir sobre a democratização do ingresso e condições de permanência 
no ensino superior via assistência estudantil.
Palavras-chave: Educação superior, Assistência Estudantil, Neoliberalismo.

1 Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Praraiba – UEPB, mestranda em serviço 
social no Programa de Pós Graduação em Serviço Social da UEPB. Assistente Social da Universi-
dade Federal da Paraíba – UFPB
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INTRODUÇÃO

No Brasil historicamente o acesso ao ensino superior foi privilégio con-
cedido as classes abastadas. Na época do império e nas primeiras 
décadas da república, os altos segmentos das oligarquias agrárias, 

mandavam seus filhos estudarem direito ou medicina no exterior. Na década 
de 30 do século passado, surge no país, as primeiras universidades fede-
rais, com a perspectiva de atender os interesses econômicos e sociais das 
classes dominantes, o elitismo caracterizava o perfil dos estudantes destas 
instituições.

A cultura das universidades como um ambiente direcionado a atender 
uma casta de privilegiados, excluiu por décadas o acesso as minorias étnica, 
raciais e societárias de um país de grandes riquezas naturais, mas que se 
desenhou no cenário internacional, como uma economia dependente, vol-
tada aos interesses do capital externo e com um olhar muito reduzido para 
questões sociais, que assolam desde os primórdios, os habitantes desta 
nação. Nesse contexto, o investimento em educação pelo estado brasileiro, 
que poderia ter dado rumos diferentes ao desenvolvimento do país, rompendo 
com as seculares amarras colonialista e contribuindo para os processos de 
emancipação política e humana2, nunca foi pauta de preocupação pelos nos-
sos governantes. Um exemplo disso é que em pleno século XXI, o Brasil tem 
11,5 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever (IBGE, 2017).

Há que se reconhecer, entretanto que no contexto de efervescência polí-
tica da década de 1980, com ascensão dos movimentos sociais, abre-se 
caminhos para pautas de reivindicações populares, cobrando do estado, 
políticas públicas de qualidade e, melhores condições de vida para popu-
lação. Nessa perspectiva, muitas destas políticas são materializadas como 
conquistas garantidas na Constituição Federal de 1988, é o caso da educa-
ção, que é reconhecida como direito do povo e dever do estado no seu artigo 
205 (BRASIL, 1988).

Contudo, as garantias constitucionais de 1988, foram promulgadas no 
contexto embrionário do neoliberalismo, que no ano de 1995, sob a gestão 

2 Para Marx (2010) a emancipação política é expressa pela ampliação da liberdade através de con-
quista na ótica da cidadania e democracia, no entanto ainda se configura como uma liberdade lim-
itada, uma vez que, não elimina totalmente as desigualdades sociais. Já a emancipação humana 
está associada a uma revolução social promovida pelo domínio consciente do homem e capaz de 
promover a igualdade social, o que dispensa a figura do estado, enquanto aparato de mediação das 
classes, visto que nesta sociedade não existirá classes, portanto o estado será extinto.
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de Fernando Henrique Cardoso (FHC), tem seu ápice com o Plano Diretor de 
Reforma do Estado, denominado pela literatura crítica de contrarreforma, 
devido ao seu pacote de medida antipopulares e regressiva de direitos, 
frente a redução do gasto social pelo poder público. Nesse cenário, a política 
de educação, a exemplo de outras políticas públicas, sofre com a questão do 
subfinaciamento, diante das medidas de arrocho fiscal do estado brasileiro.

Os governos sucessivos a FHC, do Partido dos Trabalhadores (PT), que 
embora, tivesse em sua formação um viés de esquerda, deu continuidade 
à pauta neoliberal, no entanto numa perspectiva mais branda, pois houve 
um deslocamento em relação as orientações mais duras do consenso de 
Washington, comparada as utilizadas pelos seus antecessores (BEHRING, 
2003).

O neodesenvolvimentismo3 foi o conceito adotado pelos governos petis-
tas para definir suas gestões, de forma que o grande lema perseguido por 
Luiz Inácio Lula da Silva, durante seu mandato, foi o de realizar desenvolvi-
mento econômico com justiça social.

Embora os governos esquerdistas não tenham promovido reformas 
estruturais, que revertessem as tendências neoliberais e contribuíssem para 
os processos de emancipação humana, como muitos depositaram expecta-
tivas, realizaram “reforma dentro da ordem”, que contribuíram minimamente 
para melhoria das condições de vida da população, com ampliação de algu-
mas políticas.

Sob esse viés, no tocante a educação pública, o ensino superior brasileiro, 
dentro de um processo contraditório4 próprio da lógica neodesenvolvimen-

3 Segundo Castelo (2013), a tese do neodesenvolvimesntismo brasileiro é produzida sob a gestão 
dos governos petistas, nas inflexões do escândalo do mensalão e nos rebatimentos da crise que 
detona nos EUA em 2008. O novo desenvolvimentismo consiste, portanto na intervenção do es-
tado na economia e na questão social, visando uma associação entre crescimento econômico 
com aumento do gasto público e redistribuição de renda. Através de estratégias como redução do 
desemprego, programa de transferências de renda, incentivo ao crédito, dentre outras medidas; 
os precursores desta tese, procuravam elevar o poder de compra da sociedade e movimentar a 
economia. O referido autor, considera ainda que com o novo desenvolvimentismo houve um plane-
jamento das ações econômicas para garantir as condições gerais de acumulação frente a crise 
capitalista, favorecendo assim uma “fusão de capitais indústriais, bancários, comerciais, agrários 
e logísticos em torno do grande capital monopolista” (CASTELO, 2013, p. 131).

4 Cabe registrar a expansão do ensino superior privado através do investimento do governo federal 
em estratégias como o Programa Universidade Para Todos PROUNI e Programa de Investimento 
Estudantil – FIES, onde através da oferta de bolsas e crédito, houve significativas injeções de re-
cursos orçamentários nas instituições privadas de ensino, num nítido processo de mercantilização 
da educação com financiamento público.
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tista, passou por importantes reformas na perspectiva de ampliação das 
vagas, interiorização do ensino e democratização do acesso nas Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES), pelas camadas populares minoritárias 
e étnicos raciais. A principal iniciativa neste sentido se deu com o decreto 
6.096/2007, que Institui Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI). Este programa será uma 
referência para a promulgação da lei de cotas em 2012, enquanto estraté-
gia de inclusão social no ingresso da IFES, bem como para organização da 
assistência estudantil, que se configurará como importante dispositivo para 
permanência estudantil.

Reservamos algumas páginas seguintes deste ensaio, para discutir um 
pouco, sobre o processo expansionista do ensino superior, reconhecendo 
seus avanços, bem como tentando identificar alguns limites e contradi-
ções. O estudo se baseia em levantamentos bibliográficas, onde tivemos a 
intenção de situar o tema discutido, dentro de reflexões mais gerais sobre 
a configuração do estado e das políticas públicas, frente a crise estrutural 
do capital. Partimos, portanto de uma perceptiva metodológica de análise 
crítica dialética.

Metodologia

Este estudo é fruto de reflexões baseado em levantamentos bibliográfi-
cos que dão conta das discussões sobre educação superior e assistência 
estudantil. Pautado numa perspectiva materialista histórica, situamos estes 
temas dentro do conjunto de discussões mais gerais sobre o estado e as 
políticas públicas no contexto capitalista, de forma a compreender essas 
temáticas centrais numa dimensão de totalidade. Adotamos, portanto como 
referencial de análise o método crítico dialético de Karl Marx, o qual se baseia 
num “ método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da 
aparência, visa alcançar a essência do objeto” (NETTO, 2009, p.674)

A democratização e expansão do Ensino Superior via REUNI 
e políticas de cotas e o PNAES enquanto estratégia de 
permanência estudantil

Os resultados do processo de expansão do ensino superior público via 
REUNI, pode ser visualizado nos dados da V Pesquisa Nacional do Perfil 
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Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES, que nos 
revela um crescimento de 260% do número de vagas nestas instituições, no 
período de 2003 a 2017, com a criação de 18 novas IFES entre 2005 e 2017 
(FONAPRACE, 2019).

Esse processo expansionista redesenhou em uma década, o perfil dos 
estudantes nas universidades públicas, sobretudo a partir de 2012 com a lei 
nº 12.711/2012, que institui a políticas de cotas nas IFES, garantido em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, 
no mínimo 50% das vagas para alunos que cursaram o ensino médio inte-
gralmente em escolas públicas, com reserva de vagas dentro deste público, 
para os oriundos de famílias com renda per capita familiar de até um salá-
rio-mínimo e meio, bem como previsão de ações afirmativas para negros, 
índios e pessoas com deficiência (BRASIL, 2012).

Neste contexto, passados pouco mais de uma década do REUNI, obser-
va-se uma diversidade no perfil dos discentes das universidades públicas, 
mais alinhadas com as representações demográficas, étnicas e sociocul-
turais da majoritária população brasileira. A V Pesquisa Nacional do Perfil 
Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das IFES, tem nos 
revelado isso, quando aponta que 70,2% dos estudantes das IFES de todo 
país, têm uma renda per capita familiar de até um salário-mínimo e meio, 
51,2% são de etnia negra ou parda e 64,7% egressos de escolas públicas 
(FONAPRACE, 2019).

Esses dados revelam que temos atualmente uma universidade pública 
majoritariamente ocupada por negros, pobres e outras minorias étnicas. 
Quase um decênio após sua criação, temos hoje um ensino superior mais 
inclusivo e menos elitizado. A democratização do acesso à educação supe-
rior representa a possibilidade de ruptura de um ciclo histórico de reprodução 
da classe trabalhadora sob as mesmas condições de seus antecedentes, ou 
seja, atravessada por desigualdades, baseada na exploração do trabalho, 
que não confere sequer a maioria desta classe, um emprego com relações 
formais:

Em 2018, 50,8% dos (as) estudantes tem origem em famílias em 
que nem o pai, nem a mãe, ou quem os (as) criou como tal, tive-
ram acesso à universidade. A cada 10 estudantes 5 estão fazendo 
história relativamente aos pais e mães. Em nossa compreensão, 
não é pequeno o significado social e simbólico no seio familiar 
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do ingresso pioneiro de filhos e filhas nas instituições federais de 
ensino superior com potencial de, inclusive, imantar, num ciclo 
mais amplo de relações sociais e familiares, o desejo de construir 
mesma trajetória e almejar semelhantes objetivos (FONAPRACE, 
2019, P.65).

Frente ao processo de democratização do ingresso nas universidades 
públicas, fez-se necessário fortalecer uma política de assistência estudantil 
para ofertar condições de permanência deste público no ensino superior. 
Nesta perspectiva em 2007, o governo federal lança o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES), através da portaria nº 39 de 12/12/2007, 
posteriormente regulamentada através do decreto de lei nº 7.234/2010.

O PNAES além de normatizar a assistência estudantil, amplia suas ações 
vinculadas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, através de atuação 
em nove aéreas estratégicas, são elas: I – moradia estudantil; II - alimenta-
ção; III - transporte; IV - assistência à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; 
VII - esporte; VIII - creche; e IX - apoio pedagógico (BRASIL, 2007).

Contudo, diante da democratização e ampliação do acesso nas IFES, o 
PNAES, enquanto política de assistência, que visa a permanência estudantil, 
passou a se efetivar a partir de 2010, sob o viés da seletividade e focali-
zação do público atendido, característica neoliberal das políticas públicas 
contemporâneas, conforme expresso no seu artigo 5°: “Serão atendidos no 
âmbito do PNAES prioritariamente estudantes oriundos da rede pública de 
educação básica ou com renda familiar per capita de até um salário mínimo 
e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas instituições federais 
de ensino superior” (BRASIL, 2010).

Os critérios de elegibilidade e seleção adotada nas IFES, através deste 
dispositivo, têm repercutido em um conjunto de condicionalidades socioe-
conômicas que os estudantes devem atender para o ingresso e permanência 
na assistência estudantil. O resultado prático destas ações o atendimento 
focalizado nos extremamente pobres e a formação de uma demanda 
reprimida de tantos outros discentes que, embora tenham o perfil de vulne-
rabilidade social, não conseguem acessar a política, diante da seletividade 
do atendimento. Essa é uma tendência que classificamos negativa, pois 
pode ter associação direta para o aumento dos índices de evasão e retenção 
acadêmica, tal processo, no entanto tende a se intensificar diante do atual 
contexto de ataques neoliberais e sucateamento do ensino superior público.
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O sucateamento do ensino superior público e seus 
rebatimentos na democratização do ingresso e no PNAES

Desde o segundo mandato da gestão Dilma Rousseff, a política de edu-
cação, em especial a superior, vem sendo alvo de cortes orçamentários, 
frente aos reflexos da crise econômica do capital, iniciada nos países cen-
trais em 2007/20085, mas que teve seus efeitos retardados no Brasil. Os 
cortes realizados sob a justificativa do ajuste fiscal do estado, não foram 
aceitos passivamente pela IFES, uma consequência desta resistência foi 
uma greve no ano de 2015, com extensão de cinco meses, nas universida-
des federais do país.

Este parece ser o início de um processo de ataques e desmonte das uni-
versidades públicas, mas que só poderia assumir dimensões mais cruéis, 
num governo antipopular e porque não ilegítimo. Desta forma, será no con-
junto dos ataques promovidos aos direitos do cidadão e as demais políticas 
públicas por Michel Temer, após o golpe de 2016, que as IFES, começam a 
sofrerem mais com a questão do subfinanciamento frente a dura política de 
arrocho fiscal do então governo.

Novas diminuições do repasse orçamentário para as IFES, a promul-
gação da Emenda Constitucional – EC 95 de 15/12/2016, que congela os 
investimentos no setor público por 20 anos, bem como os discursos defen-
didos pelos correligionários do governo Temer de cobrar mensalidades nas 
IFES para quem pode pagar, demostravam a vulnerabilidade a qual o ensino 
superior público ficaria exposto. Nesse contexto, observa-se pela primeira 
vez em 2017, desde a sua criação, a diminuição dos recursos do PNAES em 
relação ao ano anterior, tendência que se segue em 2018. Como pode ser 
visualizado no quadro abaixo:

5 5 Em meados de 2007 se inicia nos Estados Unidos uma crise econômica detonada no setor imo-
biliário, a crise se alastra para os países centrais rapidamente, paradoxalmente nos países per-
iféricos, esses efeitos são retardados, havendo uma aceleração da economia, com alta dos com-
modites, o que permitiu o Brasil driblar os efeitos da recessão num primeiro momento. No entanto, 
nos anos seguintes a economia global não conseguiu se recuperar e os reflexos desta crise, com 
características estruturais se espalhou para o restante do globo (SAMPAIO JR, 2017).
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Tabela 1: Evolução do volume de recursos PNAES (2008-2018) - Brasil

Ano PNAES NACIONAL %

2008 R$ 125.300.000,00 -

2009 R$ 203.000.000,00 62,0

2010 R$ 304.000.000,00 49,8

2011 R$ 395.189.588,00 30,0

2012 R$ 503.843.628,00 27,5

2013 R$ 603.787.226,00 19,8

2014 R$ 742.720.249,00 23,0

2015 R$ 895.026.718,00 20,5

2016 R$ 1.030.037.000,00 15,1

2017 R$ 987.484.620,00 -4,1

2018 R$ 957.178.952,00 -3,1

Fonte: Apud. SILVA; COSTA, 2018.

Esses números decrescentes do recurso PNAES em 2017 e 2018, são 
interpretados como uma consequência da EC 95. Representam, por sua vez, 
que o executivo federal, não só deixou de garantir a permanência dos estu-
dantes já assistidos pelo programa em todos país, como também limitou 
o acesso à assistência estudantil dos alunos que ingressaram nas IFES, a 
partir desse período. Esse fato é um agravante diante do crescimento das 
classes sociais baixas na composição do corpo discente das universidades 
públicas, conforme já destacado nesta análise. O que tende a intensificar a 
rigorosidade dos critérios de seleção para aqueles que não conseguem se 
manter nas universidades sem auxílios estudantis.

Os ataques promovidos a partir de 2015, intensificados em 2017 e 2018, 
eram, no entanto, a ponta do iceberg do que estamos assistindo no governo 
de Jair Messias Bolsonaro. Não estamos totalmente surpresos com as 
medidas antipopulares do atual presidente, pois essa era sua promessa 
de campanha. O seu discurso conservador, racista, classista, homofóbico, 
dentre outras características negativas, que qualquer dirigente máximo do 
poder executivo disfarçaria ter, acompanha-o em toda sua trajetória política. 
O posicionamento contra a lei de cotas, o desrespeito ao movimento estu-
dantil, a visão distorcida das universidades públicas, eram temas polêmicos 
que afastavam ou aproximavam os eleitores do candidato à presidência na 
campanha eleitoral de 2018.
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Aos que pagaram para ver, o atual presidente tem mostrado a velocidade 
e agressividade com as quais vem tornando suas promessas exequíveis. 
Já no primeiro trimestre de seu mandato, o segundo ocupante do cargo 
supremo do ministério da educação, Abraham Weintraub, anunciou, ini-
cialmente por aparente vingança, a diminuição de 30% nos recursos da 
Universidade Nacional de Brasília (UNB), Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob a justificativa de que as 
instituições eram promovedoras de balburdias, por realizar atos de manifes-
tação política contrária ao governo. Em poucos dias, os cortes se estendem 
a todas as instituições federais de ensino do país, através do decreto n° 
9.741 de 29/04/2019, o qual previa o congelamento de R$ 29,6 bilhões de 
recursos da União, com o objetivo de adequar as contas à lei de responsa-
bilidade fiscal. O efeito do decreto no orçamento da educação, representou 
a diminuição de R$ 5,8 bilhões de reais com despesas não obrigatórias, 
adicionando no pacote o “contingenciamento” de R$ 2,132 bilhões para o 
Ministério das Ciências e Tecnologias (MTIC). O resultado dos cortes, além 
de uma medida arbitrária, realizada sem nenhum diálogo com as institui-
ções de ensino federais, resultou de imediato na redução de 6.198 bolsas 
para pesquisas de pós-graduação pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoa de Nível Superior. (OLIVEIRA, 2019).

As instituições de ensino público de todo país, reagiram com expressivas 
mobilizações populares em todos os estados da federação e distrito federal, 
nos dias 15 e 30 de maio do corrente ano, contra os cortes na educação. 
As respostas do presidente, por sua vez, foram as mais depressíveis possí-
veis, denominando os manifestantes de “idiotas uteis”, o governo adotou um 
jogo baixo de explicita chantagem, afirmando que os cortes poderiam ser 
revistos, desde que o projeto de reforma da previdência social em tramite 
na câmara, na época, fosse aprovado. Ao mesmo tempo, convocou seus 
seguidores para manifestações de apoio as suas medidas antipopulares, 
colocando a sociedade brasileira numa verdadeira arena de disputas, para 
medir forças e provar quem pode mais.

Os gritos de resistência dos movimentos de maio de 2019, foram igno-
rados pelo governo Bolsonaro, num imenso desrespeito à vontade do povo 
e democracia brasileira. Desde então, assiste-se uma campanha vergo-
nhosa do presidente e seus correligionários, onde com falsos discursos de 
ineficiência estão desqualificando as universidades públicas, bem como ins-
titutos de pesquisa e demais instâncias produtoras de estatística e ciência 
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do país. Os dados científicos e a produção de conhecimento brasileiro, não 
só não são aceitos, como também negados e distorcidos pelo seleto grupo 
de integrantes do governante, que tem inclusive entre os seus membros, os 
que defendem que a terra é plana.

Na contraditória conjuntura da argumentação do ajuste fiscal, o governo 
federal libera R$ 4,3 bilhões para barganhar votos a favor da reforma da 
previdência, aprovada em primeiro turno na câmara de deputados em 
11/07/2019 (SOUZA; VASCONCELOS, 2019). Como de costume, a conta 
foi dada à sociedade. Em 30/07/2019, os noticiários são estampados com 
anúncio de novos cortes na casa de R$ 1,44 bilhão no orçamento da união, 
dos quais R$ 348,47 milhões, o equivalente a 24% do montante foi direcio-
nado a política de educação (OLIVEIRA; MANZANO, 2019), que mais uma 
vez, não foi poupada dos ataques de Bolsonaro, mesmo diante dos movi-
mentos contestatórios.

A armadilha do momento para universidades e instituto federais, atende 
pelo nome de Future-se. O projeto do programa foi lançado em 17/07/2019, 
o governo o tem apresentado como uma estratégia para reverter os cortes 
que promoveu na educação, agora justificado sob a necessidade de ajuste 
fiscal do estado. O projeto é estruturado em três eixos: 1.governança, gestão 
e empreendedorismo; 2. pesquisa e inovação; 3. internacionalização.

O Future-se parece não fazer muito jus ao nome, pois altera 16 leis, den-
tre elas a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB); propõem autonomia 
financeira para as universidades, o que é diferente de gestão financeira, 
pois o que o programa sugere é que essas instituições intensifique ações 
de empreendedorismo, como forma de captar seus próprios recursos orça-
mentários, dando como possibilidades parceria com empresas privadas para 
financiamento de pesquisa, aqui surge o seguinte questionamento: essas 
empresas se interessarão em custear pesquisa de cunho social, como as 
que abordam as questões da precarização das relações de trabalho no país?

O MEC tem apresentado o Future-se como algo positivo, no entanto não 
tem demostrando muito empenho na apresentação de argumentos sólidos 
e estudos de viabilidades, considerando a conjuntura da educação brasileira 
ou mesmo se baseando em experiências exitosas, que comprovem isso. 
O que se sabe é que o projeto é superficial, omite informações, como por 
exemplo a que dão brechas para cobrança de mensalidades nas pós-gra-
duações. Com o projeto há uma tendência a precarização das condições de 
trabalhos dos docentes e demais servidores, pois além da sugestão para 



2211
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

mudança na carreira de magistério, propõe a participação das organizações 
sociais na gestão das instituições federais de ensino, o que além de elimi-
nar a escolha democrática pela comunidade acadêmica dos seus dirigentes, 
vem ameaçar o regime jurídico único, que confere estabilidade aos servido-
res, bem como os concursos públicos, como forma de ingresso:

A retirada da comunidade acadêmica dos principais conselhos 
de ministérios e órgãos que envolvem políticas públicas é con-
gruente com o posicionamento governamental pouco amigável 
em relação ao conhecimento científico e está em linha com 
a tentativa de estabelecer um novo modelo de financiamento 
claramente inexequível: os fundos não asseguram custeio e 
investimentos em infraestrutura geral. O fracasso previsível do 
novo modelo possivelmente desaguará no fim da gratuidade da 
pós-graduação e da graduação, novamente, um modelo imprati-
cável no Brasil e que mostra sinais de crise em países como os 
Estados Unidos e Inglaterra (LEHER, 2019)

No nosso ver, o Future-se é mais uma estratégia para sucatear a edu-
cação superior pública, gratuita e de qualidade. Propõe uma reforma de 
cariz liberal, fazendo com que as universidades abandonem seu viés de 
responsabilidade social e adentrem numa ordem mercadológica a serviço 
dos interesses capitalista. Impõe auto sustentabilidade as instituições fede-
rais de ensino, desobrigando assim o estado para com o financiamento da 
educação.

Nesse contexto nos perguntamos qual será o destino, que um presidente 
da república, racista e preconceituoso, reserva para a política de cotas, 
enquanto estratégia de democratização do acesso nas IFES? Que condi-
ções de permanência oferecerá no ensino superior, quando defende que as 
universidades são ocupadas majoritariamente por elitizados, mesmo que as 
estatísticas provem o contrário? Qual tratamento será dado a um programa 
de assistência estudantil, que está em declínio e é garantido por um decreto 
de lei?

O clima é de terror até mesmo para os otimistas. Invertendo a lógica 
de qualquer nação do planeta que busca o desenvolvimento, o governo 
Bolsonaro tem bombardeado o ensino superior público com ímpeto de quem 
quer derrotar um inimigo. Nesta lógica subversiva, o progresso da educação 
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é ameaçador a seu projeto antipopular, pois o investimento nessa política 
promove transformação social, consciência crítica, impulsiona os proces-
sos emancipatórios, possibilita a criação de uma barreira de resistência a 
partir do empoderamento de uma sociedade com memória histórica, que 
não aceita posturas ditatoriais e, reivindica por seus direitos. O acesso à 
educação de qualidade é capaz de romper com processos de exploração e 
subalternidade, de elevar o nível de vida de um povo e minimizar as desigual-
dades. Essa possibilidade, no entanto, põe em risco a relação do presidente 
com a ordem capitalista a quem serve com excelente subserviência. Desta 
forma, não basta precarizar e aumentar os níveis de exploração da classe 
trabalhadora, com duras medida de austeridade, tampouco não é sufi-
ciente privatizar políticas como a de saúde ou sucatear a assistência social, 
de modo que venham a comprometer as condições de reprodução dessa 
classe, é necessário também, eliminar qualquer possibilidade de ascensão 
social, bem como possível ameaça dos trabalhadores ao capitalismo domi-
nante, portanto a educação também deve ser atacada.

Considerações finais

Os ataques sucessivos a educação pública brasileira, em especial a 
superior, insere-se no pacote antidemocrático e neoliberal de restrição aos 
direitos trabalhistas, sociais, políticos e humanos, promovido por Bolsonaro, 
num claro posicionamento de retorno às medidas mais duras do consenso 
de Washington. São, pois, expressões dos processos de expropriação de 
direito do capitalismo tardio, onde em meio as crises econômicas, produzi-
das pelo sistema capitalista, o estado, enquanto agente desse, avança com 
políticas de austeridade, de forma acentuar os níveis de exploração do tra-
balho e diminuir o gasto social, privatizando serviços básicos e direcionado 
as maiores reservas do fundo público para o capital, de modo a promover a 
retomada das suas taxas de lucros (BOSHETTI, 2018). Essa é a tendência do 
capitalismo, no entanto num país de economia dependente, como o nosso, 
os efeitos desse percurso são muito mais cruéis, esse caráter perverso tende 
a se intensificar quando, se está sob comando de um presidente ultraliberal, 
autoritário e extremamente conservador. Estamos à beira do fascismo.

O tempo presente é de obscurantismo, é antes expressão das contradi-
ções do capitalismo nas suas estratégias de sobrevivência em meio ao caos 
e devastação que produz, num nítido movimento de opressão provocado 
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pela classe burguesa contra a trabalhadora. Embora dividida, parte da socie-
dade brasileira tem se feito resistência nas ruas, em defesa da nossa jovem 
democracia e as conquistas conferidas por ela. Neste cenário, é preciso 
reconhecer o protagonismo das instituições de ensino público, enquanto 
frente de oposição aos ataques de Bolsonaro. Todavia, falta-nos ainda mais 
integração e o entendimento de que a luta deve ser coletiva, jamais frag-
mentada, pois estamos numa arena conflituosa de disputas, onde o governo 
já chegou afirmando a quem defenderá. A classe trabalhadora, por sua vez, 
está sendo sucumbida passivamente, sem lembranças ou referências as 
batalhas travadas historicamente, na qual sangue humano foi derramado 
em nomes de conquistas, que hoje reconhecemos como direitos. É neces-
sário, pois, o despertar desta consciência crítica, num processo de “classe 
para si”, enquanto possibilidade para os processos emancipatórios e rever-
são do percurso sombrio, o qual estamos condenados.
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TRABALHO IMATERIAL E QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL: UM ESTUDO SOBRE A CAPACITAÇÃO 

DO PROJETO AGENTE JOVEM NA SOCIEDADE DE 
CONTROLE.

Paulo César do Nascimento1 | Ana Patricia Dias Sales2

Resumo: Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento com ado-
lescentes egressos do Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social 
e Humano – AGENTE JOVEM, que relacionou o trabalho imaterial como 
suporte suficiente na qualificação profissional das oficinas de ensino-apren-
dizagens do Projeto, para capacitar jovens na condição de aprendizes para 
o mercado de trabalho formal. A temática em evidência se correlaciona com 
as transformações mais profundas e recentes, que vêm ocorrendo no plano 
do mercado de trabalho nos últimos 19 anos, sobretudo, as atuais configu-
rações presentes nas profissões do novo mercado de trabalho, que tem se 
apresentado cada vez mais exigente, seletivo e competitivo. A problemática 
que direciona o referido estudo parte da seguinte indagação: Em que medida 
os egressos do Agente Jovem, foram beneficiados com a capacitação do 
projeto que desenvolveu a produção de leituras, danças, músicas, teatro 
e poesias (trabalho imaterial), como ferramentas capazes de favorecer os 
egressos supracitados, a conquistarem um espaço no mercado de traba-
lho da atualidade? O proposito maior, dará ênfase a análise da capacitação 
continuada do Projeto em lidar com jovens adolescentes que apresentaram 
um passado de vulnerabilidade, e risco social no enfrentamento do mercado 
de trabalho. A pesquisa se desenvolve na cidade de Riachuelo, município do 
Rio Grande do Norte, localizada a 86 km da capital Natal, e tem a primeira 
década do ano 2000 como referência inicial, uma vez que foi naquele ano que 

1 Mestrando pelo Curso de Estudos Urbanos e Regionais Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - UFRN. 
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começaram os cursos profissionalizantes para adolescentes de faixa etária 
entre 15 a 17 anos, que vivenciaram situações de vulnerabilidade e risco 
social. A investigação se classifica como um estudo de caso e se embasa 
em dados primários, oriundos da realização de entrevistas semiestruturadas 
junto aos egressos do projeto, como também em informações secundárias 
extraídas do arquivo dos registros e das matrículas da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Habitação e Ação Social (SEMTAS) da cidade de Riachuelo, 
órgão responsável pela formação dos adolescentes inscritos no projeto; 
além de uma vasta bibliografia que afeta a temática transformações do 
mercado de trabalho, e atuais sintonias do trabalho imaterial com o jovem 
egresso na sociedade de controle. Portanto, a partir dos dados levantados 
e da análise do material, identificou-se distintas trajetórias, ainda desco-
nhecidas e vivenciadas pelos jovens adolescentes em relação ao mercado 
de trabalho no município. Assim, o estudo da problemática, oferecerá ele-
mentos para uma discussão crítica sobre a capacitação do Projeto Agente 
Jovem, no que diz respeito a preparação e inserção dos egressos para o 
atual mercado de trabalho.
Palavras-chave: Trabalho Imaterial, Capacitação, Qualificação Profissional.



2218
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

DESAFIOS DO ENSINO MÉDIO E ALGUNS 
INDICADORES EDUCACIONAIS:  

ABANDONO E EVASÃO EM QUESTÃO

Sandy Caroline Seabra Coelho1 | Ronaldo Marcos de Lima Araujo2

Resumo: O texto tem como objetivo compreender o cenário do ensino médio 
com destaque para alguns seus dilemas e desafios. Como procedimento 
metodológico se elegeu a revisão bibliográfica e documental e ainda o levan-
tamento de indicadores educacionais. Apresentamos ainda que brevemente 
o cenário do ensino médio público e os desafios que limitam sua universa-
lização diante da realidade brasileira, bem como buscamos compreender 
também as diferenças entre abandono e evasão escolar termos que tor-
nam-se cada vez mais frequentes nas escolas públicas do país. Entre as 
muitas questões relacionadas a essa etapa destacam-se a distorção série-
-idade e os acentuados índices de evasão e abandono escolar, infelizmente, 
presentes no cenário da educação nacional e, em particular, no estado do 
Pará.
Palavras-chave: Ensino Médio, Abandono escolar, Evasão escolar, 
Indicadores educacionais.
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Introdução

O artigo apresenta resultados de estudos realizados no âmbito 
do mestrado acadêmico no Programa de Pós-Graduação em 
Currículo e Gestão da Escola Básica (PPEB), do Núcleo de Estudos 

Transdisciplinares em Educação Básica (NEB) da Universidade Federal do 
Pará (UFPA). A pesquisa, em desenvolvimento, tem como objeto de estudo 
o abandono escolar no ensino médio e a atuação da gestão escolar diante 
desse cenário, especificamente, no âmbito da escola pública do município 
de Belém/PA.

O texto tem como objetivo compreender o cenário do ensino médio no 
que tange as perspectiva e contradições que envolvem a última etapa da 
educação básica no Brasil, principalmente, no que tange as perspectiva e 
contradições que envolvem sua universalização. Nesse sentido, apresenta-
mos ainda que brevemente o cenário do ensino médio público e os desafios 
presentes diante da realidade brasileira. Buscamos compreender também 
as diferenças entre abandono e evasão escolar termos que se tornaram 
cada vez mais frequentes nas escolas brasileiras.

O cenário educacional do país retrata as muitas questões e desafios que 
precisam ser superados, pois o que é previsto e amparado pela legislação, 
muitas vezes não é executado, de fato, nas escolas. Entre as muitas ques-
tões relacionadas a essa etapa destacam-se a distorção série-idade e os 
acentuados índices de evasão e abandono escolar, infelizmente, presentes 
no cenário da educação nacional e, em particular, no estado do Pará.

O texto está estruturado em dois momentos. No primeiro abordamos o 
cenário do ensino médio e destacamos alguns dilemas e desafios encontra-
dos na última etapa da educação básica. Além disso, tratamos as diferenças 
entre evasão e o abandono escolar, bem como abordamos as taxas oficiais 
referentes a essas questões no âmbito do ensino médio, em seguida apre-
sentamos as considerações finais.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos têm como base a revisão bibliográ-
fica, análise documental e de indicadores educacionais referentes ao ensino 
médio. Pautando-se em referenciais teóricos de autores como Kuenzer 
(2007), Algebaile (2009), Saraiva (2010), Silva e Araujo (2017), entre outros, 
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que direcionam para o entendimento da questão, alguns documentos ofi-
ciais tais como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 
- 9.394/96), o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), bem como 
alguns indicadores educacionais coletados no banco de dados do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério 
da Educação (INEP/MEC).

O cenário do ensino médio: dilemas e desafios

Ao tratarmos do Ensino Médio e de seus desafios, compreendemos que 
eles não estão dissociados do quadro de desigualdades sociais, presentes 
historicamente na formação brasileira e, geram reflexos no âmbito edu-
cacional, uma vez que a escola enquanto instituição social reflete em seu 
ambiente e em suas práticas o modelo de sociedade desigual.

Além disso, em análise clássica sobre a formação social do pensa-
mento brasileiro, Eveline Algebaile (2009) aborda autores como Florestan 
Fernandes e Francisco de Oliveira e afirma que esses autores consideram 
que a sociedade brasileira é marcada pelo arcaico e o moderno, é por meio 
dessa conjugação instrumental, que a elite garante os excedentes econô-
micos e de poder com os quais mantém e amplia seus privilégios. dessa 
maneira que em países capitalistas dependentes, como no caso do Brasil, 
a desigualdade não é um dado transitório, mas um elemento estruturante 
da vida social, política e econômica, implicando nas formulações de direi-
tos sociais e na produção das políticas públicas que, a princípio, deveriam 
garantir o exercício dos direitos conquistados (ALGEBAILE, 2009), porém, 
privilegiam os interesses econômicos em detrimento dos interesses sociais. 
Nesse sentido, o Ensino Médio é historicamente marcado pela dualidade 
estrutural na qual tem suas raízes no modo como é organizada a sociedade 
em seu modo de produção.

O ensino médio foi reconhecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN - 9.394/96) como última etapa da educação básica incluído 
no texto da LDBEN em abril de 2013. A LDBEN (1996) trata que essa etapa da 
educação deve preparar o educando para o trabalho e a cidadania, ou seja, 
promover no aluno o desenvolvimento da autonomia intelectual e emocio-
nal, necessária para a sua vida em comunidade. Entretanto, é necessário ter 
a clareza de que o ensino médio é marcado pelo dualismo, entendido como 
duas formas, que ora se volta para formação profissional (trabalho), ora se 
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direciona a preparação para a universidade, como afirma Frigotto, Ciavatta, 
Ramos (2005, p. 31).

[...] É neste nível de ensino que se revela com mais evidência a 
contradição fundamental entre o capital e o trabalho, expressa 
no falso dilema de sua identidade: destina-se à formação prope-
dêutica ou à preparação para o trabalho? A história nos permite 
maior clareza sobre a questão, porque vai revelar a ordenação 
da sociedade em classes que se distinguem pela apropriação da 
terra, da riqueza que advém da produção social e da distribuição 
dos saberes (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 31).

Em uma entrevista, Mônica Ribeiro Silva (2016) destaca que ao longo 
da história o ensino médio, como uma etapa escolar, não era para todos. 
Segunda a autora a falta de legitimidade de acesso ao ensino médio fez com 
que essa etapa de ensino fosse destinada a poucos. Com os avanços con-
quistados no âmbito das políticas educacionais, com merecido destaque 
para a Emenda Constitucional (EC) Nº. 59/2009 que torna obrigatória a faixa 
etária dos 15 aos 17 anos o direito de acesso ao ensino médio público. Este 
pode ser considerado um marco normativo estruturante para se consolidar 
a universalização do ensino médio no brasil.

Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE – 2014/2024) ratifica a 
Educação como direito e centraliza a perspectiva de universalizar a educação 
básica, especificamente o Ensino Médio. Entre as 20 metas estabelecidas 
no PNE, quadro delas tem como objetivos a universalização das três etapas 
da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) 
até o período em que o plano ficará vigente.

Para Kuenzer (2007) os desafios enfrentados no ensino médio não é, 
estritamente, um problema pedagógico, mas um problema político. A autora 
aponta que diante das mudanças no mundo social e do trabalho há dois 
novos desafios para essa etapa de ensino, no que compete:

a sua democratização [...] particularmente no tocante a inves-
timentos e; a formulação de outra concepção, que articule 
formação científica e sócio-histórica à formação tecnológica, 
para superar a ruptura historicamente determinada entre uma 
escola que ensine a pensar [...] e uma escola que ensine a fazer 
(KUENZER, 2007, p. 34).
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Segundo a autora, o ensino médio “não tem sido para todos, e, ainda 
que o compromisso do Estado deva ser com a sua universalização basta 
analisar os recursos disponíveis nos orçamentos públicos [...]”, esses orça-
mentos que em tempo de crise são cada vez mais reduzidos. Embora, o 
Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) considera a necessidade de o 
país avançar na universalização e na qualidade da educação básica, na prá-
tica os avanços, principalmente, voltados ao ensino médio ainda caminham, 
em passos curtos, especificamente, para atingir a meta três do PNE a qual 
estabelece que até o fim do Plano pelo menos 85% dos jovens de 15 a 17 
anos estejam cursando a última etapa da educação básica (BRASIL, 2014).

O cenário do ensino médio no Brasil segundo dados do Censo Escolar 
(2017) não são favoráveis, apresentam, entre outros fatores, redução no 
número de matrículas. No país, as matrículas no Ensino Médio, não inte-
grado a Educação Profissional, caíram nos últimos cinco anos passaram de 
7.855.385 matrículas em 2013 para 7.376.065 de matrículas em 2017 uma 
queda de 479.320 matrículas, equivalente a 6,1%. Ainda segundo o Censo 
uma das causas para essa queda está relacionada com redução da entrada 
proveniente ao ensino fundamental, pois a matrícula do 9º ano teve queda 
de 14,2% de 2013 a 2017. Esses números podem ser acentuados no con-
texto de cada região do Brasil.

Essas e outras questões compõem o ensino médio brasileiro. Um ensino 
médio complexo e formado pela diversificação nas formas de oferta¹ gerando 
possibilidades de acesso à última etapa da educação básica e limites na 
permanência de jovens e adultos no ambiente escolar marginalizando-o de 
uma formação ampla e de qualidade o que provoca sérios problemas de 
fluxo e altos índices de reprovação, abandono, evasão e distorção idade-ano.

Realizamos um mapeamento da cobertura das matrículas do ensino 
médio no estado do Pará, a partir dos dados disponíveis no Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da 
Educação (INEP/MEC). Para essa cobertura foram considerados os dados 
de matrículas das redes públicas e privadas, localizadas nas zonas urba-
nas e rurais do estado, bem como as escolas que ofertam o ensino médio 
regular.

Os dados são do Censo escolar de 2017, por apresentar indicadores 
atuais de acesso ao ensino médio paraense, eles apontam que foram reali-
zadas 347.278 matrículas considerando os três anos do ensino médio, em 
escolas públicas e privadas do estado. Por outro lado, um olhar para rede 
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estadual retrata que em 2017 dos 144 municípios que compõe o estado 
do Pará foram identificadas 590 escolas, vinculadas à rede estadual, essas 
escolas apresentaram um total de 320.763 matrículas no âmbito dessa rede 
(BRASIL, 2017).

Além disso, o censo mostra que o número de matrículas no estado caiu 
significativamente da 1º para a 3º série do ensino médio. Na primeira série, a 
matrícula na rede estadual era de 127.108 alunos, passou para 104.214 alu-
nos na segunda série e 87.736 matrículas na terceira série, uma diferença de 
39.372 alunos entre a 1º e 3º série do ensino médio regular (BRASIL, 2017). 
Esse dado é preocupante e mostra que a última etapa da educação básica 
enfrenta, entre outras questões, sérios problemas de fluxo, destacam-se a 
distorção série-idade e os acentuados indicadores de evasão, abandono e 
reprovação no estado do Pará.

O estado do Pará apresentou os maiores índices nas taxas de aban-
dono do Brasil nos anos de 2014 a 2016, segundo o INEP. Os altos índices 
são preocupantes e podem ser causados por diferentes fatores internos e 
externos à escola. O documento diagnóstico do ensino médio no estado do 
Pará aborda que o cenário do ensino médio intensifica “[...] as fragilidades 
herdadas do Ensino Fundamental, potencializando a distorção idade-série 
no interior dessa etapa, além de atrasar o prosseguimento de estudos e a 
entrada dos alunos no mundo do trabalho” (PARÁ, 2013, p. 16). Os dados do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelam que 
o Brasil tem a 3º maior taxa de evasão escolar entre 100 países. O relatório 
do PNUD aponta que um a cada quatro alunos que inicia o ensino funda-
mental no Brasil abandona a escola antes de completar o último ano.

Nesta sessão abordamos, brevemente, o contexto do Ensino Médio em 
âmbito nacional, com destaque para o estado do Pará, e ênfase para alguns 
desafios no âmbito deste ensino. Na próxima sessão, tratamos os principais 
desafios do ensino médio e alguns indicadores que auxiliam a compreensão 
do quadro, preocupante, de evasão e abandono escolar no país, bem como 
compreender as diferenças entre esses termos.

Abandono e evasão: diferenças e caminhos para construção de 
significados

Abandono e evasão são termos que se tornaram cada vez mais frequen-
tes nas escolas brasileiras, o aumento nos índices é preocupante. O último 
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ano do ensino fundamental e, principalmente, o ensino médio ganha desta-
que. Porém, é importante esclarecer o que expressam esses dois termos. 
Abandono e evasão escolar não são as mesmas coisas, apesar das duas 
ideais expressarem a saída do aluno da escola e estarem associadas ao 
fracasso escolar, elas apresentam particularidades.

Além disso, destacamos também que esses termos expressam sérias 
questões que não limitam-se ao ambiente escolar, envolvem também 
demandas sociais. Dessa forma, abandono e evasão escolar configuram-se 
como questões socioeducacionais. Com isso, esses termos devem ser tra-
tados para além de um olhar individualizado, atribuindo responsabilidades 
diretamente ao aluno.

Diante disso, é necessário compreender o que são esses termos e, prin-
cipalmente, quais são suas diferenças. Saraiva (2010) esclarece de forma 
objetiva a condição de abandono e de evasão escolar ao afirmar que:

A situação de abandono escolar é frequentemente associada e 
até mesmo confundida com a evasão escolar. Entretanto trata-se 
de situações educacionais diferentes, pois, no caso do abandono 
o aluno retorna à escola no ano seguinte, mas para ser conside-
rada uma situação de evasão escolar é necessário que ele não 
volte a se matricular (SARAIVA, 2010, p. 01).

Além disso, outra diferença é a forma como é organizado e sistemati-
zado os índices de abandono e evasão pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do Ministério da Educação (INEP/
MEC). O abandono compõem as taxas de rendimento escolar, que além dos 
índices de abandono estão os dados de aprovação e reprovação. Por outro 
lado, a evasão pertence ao fluxo escolar - taxas de transição a qual também 
são compostas pela taxa de promoção, taxa de repetência e migração para 
EJA (Educação de Jovens e Adultos), bem como a taxa de evasão.

Sob essa perspectiva, Silva e Araujo (2017, p. 37) analisam a diferença 
entre abandono e evasão escolar, primeiramente, a partir do que coloca o 
INEP (BRASIL, 1998), eles afirmam que o “[...] ‘abandono’ significa a situação 
em que o aluno desliga-se da escola, mas retorna no ano seguinte, enquanto 
na ‘evasão’ o aluno sai da escola e não volta mais para o sistema escolar”. 
Os autores problematizam que o abandono e a evasão escolar não tem um 
início e nem um fim em si mesmo, por isso a questão central “[...] não é a 
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falta de vinculação às políticas públicas, a desestruturação familiar ou ainda 
as dificuldades de aprendizagem dos educandos, e sim a soma de vários 
fatores” (SILVA, ARAUJO, 2017, p. 38).

Nesse sentido, para o portal educacional QEdu, uma ferramenta online 
que sistematiza os dados do Censo escolar, da Prova Brasil e do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) aborda que pode-se entender 
evasão escolar a situação do aluno que abandonou a escola ou reprovou 
em determinado ano letivo, e que no ano seguinte não efetuou a matrícula 
para dar continuidade aos estudos. Diversos fatores podem fazer com que 
um aluno deixe de estudar. A necessidade de trabalhar, a falta de interesse 
pela escola, dificuldades de aprendizado, doenças crônicas, problemas com 
transporte escolar, falta de incentivo dos pais são alguns deles.

Muitas pesquisas destacam que uma das causas principais, especifica-
mente, do abandono escolar é a necessidade de ingresso, em muitos casos, 
precoce no mercado de trabalho (SARAIVA, 2010; SILVA, ARAUJO, 2017; 
LIMA, 2018), bem como estranhamento e falta de adaptação ao modelo 
escolar (principalmente no Ensino Médio). Além disso, Lima (2018) des-
taca que um dos fatores intra escolares para o abandono é a má qualidade 
das escolas públicas, com isso “investir em qualidade também perpassa 
pelos conceitos de adaptar espaços que atendam às necessidades de uma 
juventude que busca encontrar sentido e significado no processo ensino e 
aprendizagem” (LIMA, 2018, p. 19).

Os indicadores de abandono e evasão escolar ganham destaque ensino 
médio. As taxas de abandono referem-se à porcentagem de alunos que 
deixaram, por algum motivo, de frequentar a escola após a data do censo 
escolar. Em 2017 as taxas de abandono das escolas estaduais de ensino 
médio passaram de 16,3% no primeiro ano para 10,6% no último ano dessa 
etapa (BRASIL, 2017). Com isso, observamos que no primeiro ano as taxas 
são mais acentuadas. Inferimos, portanto, que há heranças deixadas pelo 
ensino fundamental que são visivelmente expressas no primeiro ano do 
ensino médio e que acompanham os anos seguintes.

Por outro lado, o indicador de evasão é calculado pelo INEP considerando 
as taxas de transição das escolas, isto é, a taxa de evasão escolar considera 
apenas os alunos que deixaram de se matricular no ano seguinte. A taxa 
de evasão mais recente é referente aos anos de 2014/2015, calcula-se a 
proporção de alunos que em 2014 estavam matriculados na série k (etapa 
de ensino seriado do ensino fundamental ou médio) e que em 2015 não 
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estavam matriculados (BRASIL, 2017). As taxas de evasão no ensino médio 
paraense apresentam um total de 15,9% nos três anos do ensino médio 
das escolas públicas e privadas. Quando consideramos apenas as escolas 
públicas esses percentual sobe para 17,2 %.

Os dados do Censo Escolar (2017) INEP/MEC revelam que 12,9% e 12,7% 
dos alunos matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio, respectivamente, 
evadiram da escola de acordo com o Censo Escolar entre os anos de 2014 e 
2015. O 9º ano do ensino fundamental tem a terceira maior taxa de evasão, 
7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio, com 6,8%. Considerando todas 
as séries do ensino médio, a evasão chega a 11,2% do total de alunos nessa 
etapa de ensino (BRASIL, 2017).

Embora série histórica revela, em todas as etapas de ensino, uma queda 
progressiva na evasão escolar de 2007 a 2013, mas o comportamento se 
altera em 2014, quando as taxas aumentam. A evasão é maior nas escolas 
rurais, em todas as etapas de ensino. O Pará tem a mais alta taxa de evasão 
em todas as etapas de ensino, chegando a 16% no ensino médio (BRASIL, 
2017).

Diante desse cenário questionamos por que o aumento nos índices é 
preocupante, especificamente, o abandono escolar? Inferimos que, entre 
outros fatores, o aumento dessas questões distancia-se da universalização 
e aumentam outras formas de acesso ao ensino médio como, por exemplo, 
a Educação de Jovens e Adultos e o Programa MUNDIAR, que embora sejam 
medidas que buscam oferecer continuidade aos estudos para os sujei-
tos que por algum motivo interromperam a educação formal, apresentam 
questões relacionadas aos interesses neoliberais. A concepção neoliberal 
é redefinir o papel do Estado, reduzindo sua função de elaborar e executar 
as políticas públicas sociais abrindo portas para os interesses dos setores 
privados (PERONI, 2016).

Nesse contexto, destacamos principalmente o Programa Aceleração da 
Aprendizagem (Mundiar), esse programa foi criado pela Fundação Roberto 
Marinho em parceria com o Governo Estadual. O programa é desenvolvido 
em escolas estaduais e atende alunos do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) 
e Ensino Médio e apresenta como objetivo minimizar a defasagem idade-
-série. Entretanto, a atenção empregada pelos setores privados à educação 
pública apresenta-se não apenas para chamar atenção acerca dos proble-
mas que por anos estão presentes na educação pública do país, indicam 
também o interesse de instaurar políticas, programas e projetos de educação 
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elaborada para formar um tipo humano específico que contribua de alguma 
forma, para reprodução do status quo social.

Diante disso, é necessário atenção ao discutimos questões que “[...] 
envolva reprovação, indisciplina, insucesso escolar, abandono, evasão e 
outros, a fim de romper com conceitos e tabus culturalmente acumula-
dos e possibilitar que mais indivíduos concluam a Educação Básica [...]” 
(AURIGLIETT; SCHMIDLINLÖHR 2014:2), as autores em seus estudos 
enfatizam que é significativo compreender essas questões para além dos 
preconceitos, especificamente no ensino médio público.

Entretanto, é importante analisar as questões que viabilizem este con-
fronto com a realidade, que contemple as demandas dos jovens da classe 
trabalhadora, na perspectiva de garantir acesso aos conhecimentos 
científicos e tecnológicos, as transformações no campo da cultura, as res-
significações no âmbito do trabalho, além de alcançar todas as mudanças 
que vem acontecendo em nossa sociedade, de forma a garantir a formação 
ampla, pública, gratuita e de qualidade para o alunado paraense.

Considerações finais

No presente texto tratamos alguns desafios próprios do ensino médio, 
nosso objeto em questão. Verificamos que a última etapa da educação básica 
é marcada pelo dualismo educacional, reflexo das desigualdades sociais, 
que ora destina-se a preparação para o trabalho, ora para continuação dos 
estudos na universidade e, com isso entre as etapas da educação básica é 
no ensino médio que as questões aparecem de forma mais acentuada.

Abordamos também alguns indicadores educacionais e observamos que 
as matrículas do ensino médio desaceleram em 2017, em âmbito nacio-
nal e, especificamente, no estado do Pará com destaque para os primeiros 
anos dessa etapa que apresentaram queda significativa apontando proble-
mas estruturais que são acentuados desde o ensino fundamental. Com isso, 
somando a esses fatores a reprovação e o abandono.

Inferimos que o ensino médio paraense, assim como no Brasil, ainda 
caminha em passos curtos para garantia do direito à educação e a universa-
lização dessa etapa. Ressaltamos que a pesquisa está em desenvolvimento 
e prosseguirá com a pesquisa de campo em uma escola de ensino médio no 
município de Belém, capital paraense, com foco nas ações da gestão esco-
lar diante do cenário de abandono no ensino médio.
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Introdução

Este trabalho apresenta os resultados do projeto de pesquisa em desen-
volvimento intitulada “Ensino Médio Paraense: dualidade, diversidade 
e desigualdades” desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Trabalho e Educação (GEPTE) vinculado ao Núcleo de Estudos 
Transdisciplinares em Educação Básica (NEB) da Universidade Federal do 
Pará (UFPA).

O artigo tem como objetivo abordar a diversificação das formas de oferta 
do ensino médio, especificamente, no estado do Pará diante do cenário de 
desigualdade e dualidade presentes na sociedade brasileira, bem como 
apresentar alguns indicadores do ensino médio com ênfase nos municípios 
que compõem a Região Metropolitana (Guajará) paraense. Como procedi-
mento metodológico se elegeu a revisão bibliográfica e documental e ainda 
o levantamento de indicadores educacionais.

O texto está organizado em duas sessões e as considerações finais. Na 
primeira seção abordamos o cenário de dicotomias presentes na formação 
social do Brasil e suas repercussões no campo educacional, especifica-
mente, no âmbito do ensino médio público. A segunda seção trata acerca 
do contexto de diversificação das formas de ofertar o ensino médio no 
estado do Pará, bem como o mapeamento de alguns dados das formas de 
oferta identificadas nos municípios que pertencem a região metropolitana 
paraense.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos tem como base a revisão bibliográ-
fica fundamentada em referenciais como Saviani (1982), Machado (1989), 
Kuenzer (2007), Araujo (2019), entre outros autores, principalmente da área 
Trabalho e Educação. A análise documental em documentos oficiais, tais 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - nº 9.394/96), 
Decretos e Resoluções. E alguns indicadores coletados no banco de 
dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará 
(FAPESPA), Secretaria Estadual de Educação (SEDUC/PA). Essas fontes per-
mitiram caracterizar, brevemente, a Região de Integração (RI) Metropolitana, 
bem como coletar dados educacionais acerca do ensino médio e as formas 
de oferta identificadas nesta Região.
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Desigualdades, dualidade e ensino médio

A história de formação da sociedade brasileira é balizada pela desigual-
dade entre as classes sociais, de um lado os proprietários das riquezas 
(classe dominante), e de outro, os proprietários da força de trabalho (classe 
dominada), materializando uma lógica dual na produção material da vida 
humana. A consequência dessa lógica é a classificação da coletividade 
social em dois grandes “grupos ou classes” de indivíduos, conforme a posse 
ou não dos bens materiais de produção.

Hegemonicamente o grupo dominante sobrepõe sua forma de produzir 
a vida humana. Com isso, as relações sociais nessa lógica da dominação 
de uma classe sobre a outra assume uma característica dual e repercute 
em todas as esferas da sociedade, se fazendo presente economicamente, 
politicamente e culturalmente, conduzindo um modelo social (BOURDIEU; 
PASSERON, 1975).

Saviani (1982) nos dá um exemplo concreto dessa dualidade na educa-
ção, quando aborda a questão da marginalidade na educação, ao questionar 
como as diferentes teorias da educação se posicionam diante da questão da 
marginalidade no âmbito educacional, entendida como consequência dessa 
sociedade dual.

O autor responde a partir da categorização em duas grandes teorias 
pedagógicas, que ele denomina de Não-Críticas e Crítico-Reprodutivistas, e 
sugere ainda a formulação de uma terceira com uma perspectiva Crítica da 
Educação, a teoria da Pedagogia Histórico-Crítica que possibilita compreen-
dermos o cenário dual da educação brasileira.

Segundo Saviani (1982) as teorias pedagógicas classificadas no qua-
dro das Não-Críticas “[...] entendem ser a educação um instrumento de 
equalização social, portanto, de superação da marginalidade”. Como uma 
espécie de “remédio” para todos os problemas consequentes da desigual-
dade social. Anulando totalmente as contradições da sociedade dividida em 
classes sociais.

A pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, 
estão classificadas pelo autor como teorias Não-Críticas, visto que “[...] do 
ponto de vista pedagógico conclui-se, pois, que se para a pedagogia tra-
dicional a questão central é aprender e para a pedagogia nova aprender a 
aprender, para a pedagogia tecnicista o que importa é aprender a fazer” (p. 
11). Desse modo, esse grupo da teoria Não crítica, entende a sociedade de 
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modo desequilibrado e a educação como um meio para atingir a igualdade, 
o equilíbrio social e superação da marginalidade.

No conjunto das teorias classificadas como Crítico-Reprodutivistas, 
Saviani (1982, p. 15) esclarece que “[...] entendem ser a educação um instru-
mento de discriminação social e, portanto um fator de marginalização”, na 
qual a educação apenas reproduz a sociedade de classes. Sob essa pers-
pectiva, Saviani (1982) agrega três teorias mais significativas desse grupo: 
teoria do sistema enquanto violência simbólica; teoria da escola enquanto 
Aparelho Ideológico de Estado (AIE) e a teoria da escola dualista, essas teo-
rias compreendem que a instituição escolar cumpre a função de reproduzir 
as desigualdades sociais e fortalecer o sistema vigente, o capitalismo.

Entretanto, o autor julga necessária a criação de uma terceira teoria, 
para além dessas concepções. Dessa maneira, Saviani (1982, p. 16) pro-
põe “[...] uma teoria do tipo anunciada se impõe a tarefa de superar tanto o 
poder ilusório (que caracteriza as teorias não-críticas) como a impotência 
(decorrente das teorias Crítico-Reprodutivistas)”, partindo-se da perspectiva 
crítica, o autor afirma que “[...] lutar contra a marginalidade através da escola 
significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino 
da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais” (SAVIANI, 
1982, p. 17).

Com isto, Saviani (1982) nos ajuda a entender que a dualidade não está 
somente associada a questões sociais, no contexto de classes, mas tam-
bém se faz presente nas teorias educacionais. Ratificamos com base nesses 
estudos que a dualidade existente no contexto da educação brasileira tem 
sua origem no sistema da sociedade de classes capitalista que na esfera da 
educação impõem a sua lógica dual de formação dos indivíduos para man-
ter esse sistema de divisão da sociedade em classes sociais.

Lucília Machado (1989) defende, em umas das obras basilares na área do 
Trabalho e Educação, que as alterações ocorridas no âmbito escolar, acon-
teceram principalmente em consequência da expansão do capitalismo, uma 
vez que a escola, enquanto instituição social repercute em seu interior as 
mudanças que ocorrem na sociedade. Nesse contexto, a autora afirma que,

o capitalismo é, simultaneamente, diferenciador e unificador. 
Diferenciador por pressupor, intrinsecamente, um complexo pro-
cesso de diferenciação do trabalho, com repercussões amplas 
e profundas em todos os segmentos da vida social. Como parte 
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desse processo, a escola, também, tende a se diferenciar e a se 
particularizar, tornando o sistema escolar uma estrutura com 
complexas graduações e vários tipos de ensino. A hierarquização 
e o controle da produção e da distribuição dos conhecimentos se 
estendem do âmbito do processo de trabalho para a esfera edu-
cacional [...] (MACHADO, 1989, p. 09, grifo nosso).

Para Machado (1989), as várias diferenciações de ensino e formas de 
oferta, presentes na escola, são mais acentuadas no ensino médio, é nesse 
ensino que se mostra veementemente o dualismo educacional, segundo 
ela há uma “espécie de nó” no ensino médio brasileiro. A tentativa de uni-
ficação dessa etapa da educação básica não caminha para superação das 
desigualdades educacionais presentes nas escolas públicas brasileiras, 
principalmente, por conta da raiz das desigualdades sociais estabelecida no 
país, como esclarece,

a experiência brasileira mostrou que a ideia de unificação escolar 
pode incluir a diferenciação e, mais, não possibilita por si, a elimi-
nação da diferenciação fundamental entre estudos propedêuticos 
e profissionalizantes. [...] Na realidade, apesar das tentativas de 
unificação, permanecem grandes desigualdades de acesso aos 
diversos graus escolares, de oportunidades, quanto à qualidade 
de ensino, quanto aos diversos tipos de emprego e de sucesso no 
vestibular (MACHADO, 1989, p. 212).

A autora afirma que “no Brasil, o processo de unificação escolar tem sido 
longo e complexo, pois, devido à colonização e ao tipo de formação nacional, 
certas cristalizações sempre foram muito fortes” (p. 254). Ela ressalta ainda 
que “não é a escola que é capaz de unificar, assim como não é ela, também, 
que gera as divisões e as diferenciações” (p. 255). A escola reverbera em seu 
interior os processos desiguais das relações sociais, porém é importante 
considerarmos as contradições produzidas em seu contexto.

Segundo Kuenzer (2007) não podemos abrir mão de que o ensino médio 
é caracterizado pela heterogeneidade em todos os aspectos, da finalidade à 
estrutura física das escolas. Para a autora,

[...] essas heterogeneidades, somada às diferenças e desigual-
dades do alunado e às especificidades regionais, determinam a 
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necessidade da oferta de programas diversificados, estimulando 
a criação de diferentes alternativas, desde que se observem a 
base comum, as diretrizes curriculares nacionais e as normas 
complementares estaduais. (KUENZER, 2007, p. 46).

Araujo (2019) advoga da tese que a diversificação nas formas de ofertar 
o ensino médio, revela para além das diferenças inerentes aos sujeitos que 
compõem a última etapa da educação básica, elas podem expressar hierar-
quizações na distribuição do saber elaborado gerando processos desiguais 
de formação escolar, segundo o autor,

[...] formas de oferta revelam não apenas diferenças em fun-
ção das peculiaridades de seu público, mas hierarquizações 
que impõem formações diferenciadas, desiguais, aos diferentes 
grupos sociais de brasileiros, discriminando-os em termos de 
condições de acesso e permanência na escola, que essas formas 
de oferta atendem a estratos diferenciados de jovens e adultos, 
com características socioeconômicas específicas, e que estes 
revelam desempenhos também comuns aos seus subgrupos 
populacionais (ARAUJO, 2019, p. 14).

Reflexões como essa são necessárias para pensarmos as transfor-
mações e reformas que o ensino médio experimenta ao longo da história 
e compreendemos a diversificação nas formas de ofertar esse ensino nas 
escolas públicas. Na próxima sessão, abordamos a diversificação iden-
tificada na oferta do ensino médio no estado do Pará, bem como alguns 
indicadores acerca dessa oferta na região metropolitana do estado.

O (s) ensino (s) médio (s) paraense: a região metropolitana em 
questão

Nesta seção abordamos a diversificação nas formas de ofertar o ensino 
médio paraense e as diferentes configurações que a última etapa da edu-
cação básica assume no estado. Em estudos desenvolvidos no âmbito do 
GEPTE sobre a temática em questão Coelho (2018, p.aborda que forma de 
oferta pode ser classificada “considerando os diferentes desenhos curri-
culares existentes, requerendo procedimentos metodológicos específicos, 
bem como diferentes formas de distribuição de carga horária”.
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No estado do Pará, identificamos aproximadamente nove formas de 
oferta do ensino médio, entre elas estão: o Ensino Médio Regular; o Sistema 
Modular de Ensino; o Projeto Mundiar; a Educação de Jovens e Adultos; o 
Programa Nacional de Integração da Educação

Profissional com a educação básica na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA); a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
na forma articulada, integrada e subsequente; o Ensino Médio Expandido e o 
Ensino Médio Educação Especial.

Apresentamos, brevemente, cada uma delas. O ensino médio regular 
corresponde ao processo seriado de conclusão da última etapa da educa-
ção básica (1ª, 2ª e 3ª série), sendo ofertado na forma diurna, noturna e 
convênio vestibular unificado, no entanto essas formas podem sofrer varia-
ções, sobretudo de carga horária devido às especificidades de cada regime 
(PARÁ, 2009). De acordo com Costa (2013, p. 6) “a formação que prevalece 
no ensino médio regular é de educação geral ou não profissionalizante, rea-
lizada e oferecida majoritariamente em escolas públicas estaduais”.

O projeto Mundiar representa uma parceria entre as escolas públicas 
estaduais com a Fundação Roberto Marinho, configurando-se como uma 
parceria público-privada. Acerca dos aspectos legais dessa oferta de ensino 
médio identificamos a Resolução nº 397 de 12 de junho de 2014 que apre-
senta a ementa autorizando a expansão do projeto mundiar, que tem como 
foco reduzir a defasagem idade/ano, a oferta desse projeto se deu, segundo 
a Resolução, “[...] em caráter experimental, a partir de 2014, aos alunos 
matriculados (ou que venham a se matricular) no 1º ano do ensino médio e 
que contam com 17 ou mais anos de idade na rede estadual de ensino do 
Pará (PARÁ, 2014, p. 05)”.

Em relação a construção metodológica, o projeto usa o sistema de 
ensino “Telessala” que é desenvolvido com o uso de televisor e aulas em 
DVD de acordo com o programa de interação das disciplinas e conta com 
um professor (unidocência) que trabalha como facilitador para ministrar as 
diversas áreas do conhecimento.

Outra forma de oferta é a modalidade Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) que é claramente exposta no Art. 58 da Resolução n° 001 de 05 de 
janeiro de 2010, a qual afirma que: “a educação de jovens e adultos será 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
Ensino Fundamental e Médio na idade própria” (BRASIL, 2010, p. 18).

A EJA no ensino médio paraense a partir do CEJA (Centros de Educação 
de Jovens e Adultos), modalidade oferecida pela SEDUC/PA, é caracterizada 
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pela flexibilidade do horário, agendamento de aulas conforme a necessidade 
do aluno, ensino personalizado e, por fim, conta com a disponibilidade dos 
professores (diurno e noturno) para atender esses indivíduos que almejam a 
conclusão de seus estudos.

O Art. 1º do Decreto n° 5.840 de 13 de julho de 2006 institui o Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, na qual o seu 
principal objetivo é a escolarização e a formação profissional dos jovens 
e adultos, destinados aos sujeitos que por algum motivo não concluíram o 
ensino fundamental ou ensino médio. O PROEJA o médio proporciona ao 
público da EJA aliar em sua formação a Educação Profissional.

Além disso, outra forma de oferta é o Sistema de Organização Modular 
de Ensino (SOME) regulamento pela Lei n° 7.806 de 29 de abril de 2014 como 
política pública educacional do estado. O SOME garante aos moradores de 
comunidades rurais e outras localidades, o direito à educação pública e gra-
tuita, sobretudo para aquelas regiões na qual não se encontra o ensino médio 
regular e poucas oportunidades de escolarização. Diante disso, o inciso III 
do Art. 4° expõe como finalidade do SOME: “valorizar atividades curriculares 
e pedagógicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, baseando se 
na economia solidária e na inclusão dos povos que vivem no campo” (PARÁ, 
2014, p. 01).

Entretanto, o SOME pode ser substituído pelo Sistema Educacional 
Interativo (SEI), por meio do Plano de Implementação do Ensino Médio 
Presencial com Mediação Tecnológica, o movimento de substituição iniciou 
em 2017 e está sendo coordenado pela SEDUC/PA e instituições privadas, 
dentro do Programa de Melhoria de Qualidade e Expansão de Cobertura da 
Educação Básica financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) em consonância com os objetivos discutidos no Pacto Pela Educação.

Os procedimentos metodológicos usados nesta “nova” forma de ofertar a 
última etapa da educação básica é a educação à distância, na qual as aulas 
são transmitidas por vídeos em um estúdio localizado na capital paraense, 
sendo assim, o aluno só precisa ir até o polo para realizar as provas. Em 
relação ao corpo docente, o projeto conta com 38 professores ministran-
tes e 290 assistentes dos alunos em sala de aula. No entanto, esse projeto, 
aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, tem sofrido severas críticas 
do Ministério Público e pelas comunidades escolares, sendo a principal a 
questão do método (via-satélite) que serão ministrados os conteúdos se 
revelar precário nessas localidades de difícil acesso à internet.
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Por outro lado, há a modalidade Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio ofertada no Ensino Médio, segundo a LDB (nº 9.394/96) em seu Art. 
36 afirma que: “o ensino médio, atendida à formação geral do educando, 
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas”, essa formação 
profissional se nos próprios ambientes do ensino médio ou em instituições 
especializadas de educação profissional.

Além disso, a educação profissional é oferecida na forma articulada 
ou subsequente, sendo a primeira se dividindo em outras duas formas: a 
Concomitante e a Integrada ao ensino médio. De acordo com o Decreto n° 
5.154 de 23 de Julho de 2004, a forma concomitante é disponibilizada para 
os concluintes do ensino fundamental ou que estejam cursando a última 
etapa da educação básica e a habilitação profissional de ensino médio 
acontece de forma complementar, com a possibilidade de ser ofertado na 
mesma instituição ou instituições diferentes por meio de convênios.

A forma integrada é destinada também para aqueles que já concluíram 
o ensino fundamental, no entanto diferentemente da forma concomitante, 
o curso é direcionado para a educação profissional técnica de nível médio 
acontecendo na mesma instituição de ensino. E a forma subsequente é des-
tinada somente para aqueles que já tenham concluído a última etapa da 
educação básica.

Outra forma de oferta é o Ensino Médio Expandido identificado no terceiro 
ano do ensino médio. Para essa forma de oferta é adotado um currículo 
expandido com especificidades devido a intencionalidade de preparar os 
sujeitos para as provas de vestibular e possibilitar a esses alunos o ingresso 
no nível superior, principalmente como o foco em conteúdos cobrados no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), atualmente a principal porta de 
entrada para as universidades públicas do país.

Também identificamos, como forma de oferta, o Ensino Médio Educação 
Especial que representa uma modalidade destinada a garantir de acesso a 
uma educação de qualidade para os jovens com necessidades educacionais 
especiais nas instituições regulares especializadas ligadas aos Sistemas 
de Ensino. No entanto, para ofertar o ensino médio nessa modalidade é 
necessário espaços escolares qualificados, assim como profissionais da 
educação preparados para entender as especificidades da educação espe-
cial (PARÁ, 2009).

Por conta dos limites deste trabalho, daremos ênfase ao mapeamento 
das formas de oferta identificadas na Região Metropolitana, também 
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conhecida como Região de Integração (RI) do Guajará, de acordo com a 
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (FAPESPA). 
Selecionamos somente as escolas estaduais de ensino médio dos municí-
pios integrantes a RI Metropolitana (Guarajá).

Segundo a FAPESPA (2016) a Região Metropolitana é composta por 5 
municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do 
Pará. A população residente de 2.223.012 habitantes, correspondendo a 
26% da população do estado do Pará, com destaque para Belém, capital do 
estado com 1.485.732 habitantes e Ananindeua com 525.566 esses muni-
cípios são os mais populosos, por lado os municípios menos populosos 
são Benevides com 61.689 habitantes e Santa Bárbara do Pará com 20.704 
habitantes, com taxa média de crescimento anual 2010/2018 de 1,06%.

A região Metropolitana apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 
39 bilhões, correspondente a 29% do PIB paraense e responde por 45% do 
PIB de Serviços do estado e, 13% do PIB Industrial, destacando os distritos 
industriais de Icoaraci e Ananindeua. O PIB é composto pelos serviços (55%), 
a atividade da Administração Pública (17%), Indústria (13%), a Agropecuária 
(0,2%) e os Impostos sobre os produtos (15%). Além disso, a RI do Guajará 
apresenta a menor taxa de pobreza, com 20,88% e a menor taxa de analfa-
betismo de 15 anos ou mais do Pará com 3,5% (FAPESPA, 2016).

Os dados acerca das escolas, com ênfase na RI Metropolitana foram 
coletados na Secretaria Estadual de Educação do Pará (SEDUC/PA, 2018), 
sendo identificadas 31 escolas somente de ensino médio na região metro-
politana, dentre elas, há o aparecimento de uma “escola anexo” na região. 
No município de Belém, a forma de oferta “Ensino Médio Regular” é ofe-
recida nos turnos da manhã, tarde, noite e em Tempo Integral, além disso, 
são ofertadas as formas “Ensino Médio Acelerado Projeto Mundiar”, “Ensino 
Médio Expandido” e “Ensino Médio Educação Especial” em todos os turnos 
e também é ofertada a “Educação de Jovens e Adultos” nos turnos da tarde 
e da noite.

Na cidade de Ananindeua, é ofertado o “Ensino Médio Regular” e o “Ensino 
Médio Acelerado Projeto Mundiar” nos turnos da manhã, tarde e noite, além 
de oferecer o “Ensino Médio Expandido” nos turnos da manhã e da noite e a 
“Educação de Jovens e Adultos” nos turnos da tarde e da noite. O município 
de Marituba oferece as formas de oferta “Ensino Médio Regular” e “Ensino 
Médio Acelerado Projeto Mundiar” em todos os turnos, o “Ensino Médio 
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Educação Especial” nos turnos da manhã e tarde e a “Educação de Jovens e 
Adultos” nos turnos da tarde e noite.

O município de Benevides oferta o ensino médio nas formas “Ensino 
Médio Regular” em todos os turnos, o “Ensino Médio Acelerado Projeto 
Mundiar” e o “Ensino Médio Educação Especial”. Por fim, o município de 
Santa Bárbara do Pará oferece o “Ensino Médio Regular” em todos os tur-
nos, o “Ensino Médio Acelerado Projeto Mundiar” e a “Educação de Jovens e 
Adultos” no turno da noite.

Além disso, outro dado que consideramos no levantamento foi o número 
de matrículas por município das escolas estaduais de ensino médio. 
Destacamos que o município de Belém concentra o maior número com o 
total de 16.132 matrículas, seguido de Marituba com 4.645, Ananindeua 
com 2.890, Benevides com 1.910 e, por último, Santa Bárbara do Pará com 
837 matrículas. Os dados coletados até o momento são parte importante 
da caracterização das formas de oferta do ensino médio na região metro-
politana. Daremos ênfase no município de Belém/PA, por identificar maior 
diversificação à última etapa da educação básica.

Tratamos, ainda que brevemente, as formas de ensino médio atualmente 
oferecido no estado do Pará. Identificamos, aproximadamente, nove for-
mas de oferta, diante disso inferimos que no Brasil e, especificamente, no 
estado do Pará não há um “Ensino Médio”, mas há “Ensinos Médios” que 
se diversificam de acordo com as finalidades e a organização curricular e 
metodológica. Destacamos que o projeto está em desenvolvimento e terá 
continuidade com a pesquisa de campo em escolas estaduais de ensino 
médio da RI Metropolitana.

Considerações finais

Uma das marcas da sociedade brasileira são as desigualdades, um 
reflexo histórico gerado pela divisão da sociedade em classes opostas. O 
cenário educacional do país e, especificamente, o ensino médio repercute as 
desigualdades sociais constituídas no Brasil. Abordamos, neste artigo, um 
estudo sobre a diversificação na forma de ofertar o ensino médio no estado 
do Pará, com foco na Região de Integração Metropolitana (Guajará) consi-
derando o cenário de desigualdades e dualidade educacional.

A última etapa da educação básica é historicamente marcada por cons-
tantes transformações e reformas, tornando-se também um campo de 
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disputa. Nesse sentido, questionamos se o acesso a diferentes formas de 
oferta do ensino médio apresenta-se como perspectiva para aumentar a 
diversidade curricular para dar identidade aos diferentes projetos escola-
res ou acentuar ainda mais as desigualdades educacionais, diante disso 
inferimos que essa diversificação possibilita o atendimento a diferentes 
demandas dos sujeitos que frequentam a escola pública, porém promovem 
também hierarquizações nos processos escolares gerados no contexto de 
sociedades desiguais.

Ressaltamos que o projeto, em desenvolvimento, seguirá com a pesquisa 
de campo, por meio de entrevistas com a (s) juventude (s) que ingressam 
nas diferentes formas de oferta do ensino médio paraense, com o objetivo 
de identificar suas perspectivas e percepções referentes à diversificação 
escolar do ensino médio paraense, com foco na região metropolitana.
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FORMAÇÃO DAS JUVENTUDES A PARTIR DO PROJETO 
JOVEM DE FUTURO: A INSERÇÃO DA POLÍTICA 

EMPRESARIAL NA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL  
DO ENSINO MÉDIO

Elsivan Machado Barbosa da Silva Lima1

Resumo: Este texto tem por objetivo analisar a formação das juventudes a 
partir do Projeto Jovem de Futuro, para tanto, partimos da conceituação de 
políticas públicas e um breve contexto histórico sobre políticas educacio-
nais, planos, programas e projetos governamentais, bem como ressaltamos 
a constatação da hegemonia política da gerência empresarial a partir do 
Movimento ‘Todos Pela Educação’ (TPE) e sua interligação com o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), o qual abarca os múltiplos aspectos da 
educação nas suas diversas modalidades. Temos como referencial teórico 
Souza (2006), Saviane (2008), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), Krawczyk 
& Martins (2018) e como principais resultados a constatação dos avanços 
educacionais por meio das legislações promulgadas como é o caso da LDB, 
da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNL) e paralelamente o cres-
cimento do projeto de hegemonia empresarial tornando-se mais evidente a 
partir do Movimento Todos Pela Educação (TPE).
Palavras-chave: Políticas educacionais, TPE, Gerência empresarial, Educação 
básica.

1 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica da Universi-
dade Federal do Pará - PA. 
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Introdução

As políticas públicas enquanto ações governamentais que impactam 
diretamente na vida dos sujeitos, precisam ser conhecidas, analisa-
das e discutidas, por todos os atores nelas envolvidos. No que tange 

as políticas públicas educacionais, verifica-se que há grande interesse da 
classe empresarial em influenciar a gestão pública com o seu modelo de 
gestão empresarial.

Para tanto, deixa claro através de suas análises e interferências, o des-
crédito no modelo de gestão pública existente, atribuindo ao Estado a culpa 
pelo resultado insatisfatório na educação básica, e é nesse contexto que o 
presente texto está situado.

Diante do exposto, o presente texto visa responder o seguinte questiona-
mento: em que medida a influência da governança empresarial é consolidada 
nas políticas públicas educacionais?

Para tanto, o trabalho está organizado em quatro partes na primeira 
buscamos apresentar o conceito de políticas públicas, na segunda abor-
damos tipos de políticas públicas, na terceira as políticas educacionais se 
materializando em planos, programas e projetos, na quarta a interferência 
da organização empresarial nas políticas públicas educacionais a partir do 
Movimento ‘Todos Pela Educação’ (TPE), na quinta, a influência empresarial 
frente as propostas políticas educacionais, na sexta o percurso metodoló-
gico e na sétima e última parte tratamos das considerações finais.

Metodologia

O tema desse texto partiu da relação que ele possui com o meu objeto de 
pesquisa, o qual também busca analisar a influência da organização empre-
sarial nas políticas públicas educacionais e suas contribuições ou não na 
inserção das juventudes egressas do ensino médio no mercado de trabalho 
formal, bem como das leituras e discussões realizadas durante as aulas da 
disciplina Políticas e Práticas Pedagógicas no Ensino Médio e na Educação 
Profissional do Programa de Pós-graduação em Currículo e Gestão da 
Escola Básica - PPEB.

A pesquisa dividiu-se em três partes. Primeiro, revisão das leituras rea-
lizadas durante a disciplina. Segundo, realizamos novos levantamentos de 
literaturas, leituras e análises destas. Terceiro, a sistematização do que foi 
extraído das literaturas estudadas.
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1 Políticas públicas educacionais: plano, programa e projeto

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, o Brasil 
é uma República Federativa, formado pela união indissolúvel dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e que estes entes federados possuem 
autonomia política, administrativa e financeira para prover os cuidados 
necessários aos cidadãos brasileiros (BRASIL, 2008, p. 1).

A garantia desses cuidados necessários a esses cidadãos, perpassam 
pela promoção de Políticas Públicas que venham de encontro as suas neces-
sidades básicas, considerando que tais políticas se constituem de ações, 
programas e projetos que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e 
colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em 
outras leis, portanto, caracterizam-se como medidas criadas pelos gover-
nos com o intuito de garantir o bem-estar da população. Para Souza,

“Pode-se, então, resumir política pública como o campo do 
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo 
em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos tra-
duzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas 
e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real” 
(SOUZA 2006, p. 26).

Visando atender tais finalidades constitucionais, as políticas públicas 
são planejadas, criadas e executadas através de um conjunto de atividades 
realizados pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário que são denomi-
nados de três poderes, os quais formam o Estado.

Os planejamentos das políticas públicas desencadeiam em ações que 
são aplicadas nas esferas federal, estadual e municipal e que afetam direta-
mente a vida dos cidadãos, principalmente os da classe trabalhadora.

É necessário pontuar que as políticas públicas possuem intencionalida-
des políticas, portanto estão suscetíveis a mudanças de acordo de acordo 
com o movimento político.

De acordo com Saviani,
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A política educacional diz respeito às decisões que o Poder 
Público, isto é, o Estado, toma em relação à educação. Tratar, 
pois, dos limites e perspectivas da política educacional brasileira 
implica examinar o alcance das medidas educacionais tomadas 
pelo Estado brasileiro (SAVIANI, 2008, p.7).

As políticas públicas educacionais referem-se a tudo aquilo que um 
governo faz ou deixa de fazer em relação a educação, ou seja, são ações 
realizadas ou não no campo educacional, as quais partem do poder público, 
cujo objetivo principal é promover o bem comum e se materializa através de 
planos, programas e projetos.

No Brasil, as políticas públicas educacionais têm mantido o foco de forma 
mais específica nas questões escolares, de acordo com o que nos mostra o 
contexto histórico.

Na década de 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas ao ´poder, o 
Brasil passou a adotar o sistema de substituição de importações, onde o 
modelo agrário foi substituído pelo industrial, fato que gerou uma demanda 
de indústria e fábricas ocasionando a necessidade de mão de obra. A partir 
desse contexto, a educação começou a ser repensada pelo Estado, surgindo 
então a tendência da Educação Profissional com o objetivo de educar para 
o mercado de trabalho.

Em 1931, ocorreu a criação do Instituto de Organização do Trabalho 
(IDORT) criado por vários empresários, divulgava as ideias tayloristas, ini-
ciando suas atividades nas empresas privadas, porém, a partir de 1934 
passou a focar suas atividades na administração pública, marcando forte-
mente a reorganização da educação.

De acordo com Saviani (2013), outro grande marco ocorreu em 1932 
quando foi divulgado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, com 26 sig-
natários, liderado por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, 
conhecidos como os três cardeais da Educação Nova. O Manifesto trazia 
como principal objetivo, a defesa da escola pública de qualidade, a universa-
lização e a renovação da educação.

Na década de 1940 com objetivo de qualificação da mão de obra, foi 
criado o Sistema S, composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
(SENAI) surge em 1942 a partir do Decreto-lei nº 4.048, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC) em 1946 Decreto-Lei nº 8.621 e no 
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mesmo ano nasce o Serviço Social da Indústria (SESI) Decreto-Lei nº 9.403 
e o Serviço Social do Comércio (SESC) Decreto-Lei nº 9.853.

Com a celebração da Constituição Federal da República em 1988, 
foram criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) Lei 
nº 8.315/1991, Serviço Nacional do Cooperativismo (SESCOOP) Medida 
Provisória nº 1.715/1998 e Decreto nº 3017/1999, Serviço Social do 
Transporte (SEST) Lei nº 8.706/1993, Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte (SENAT) Lei nº 8.706/1993 e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE) Decreto nº 99.570/1990.

Na década de 1990 o cenário já é de globalização, de neoliberalismo e de 
competitividade e a educação precisa acompanhar esse cenário de moder-
nidade. Nesse contexto, dentro desse mesmo ano, ocorreu a Conferência 
Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien), cujo objetivo 
foi estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os 
conhecimentos básicos necessários a uma vida digna.

Essa Conferência, contou com a participação da UNESCO, da UNICEF, 
com o apoio do Banco Mundial, dentre outras organizações, culminando 
no nascimento de uma declaração com compromissos pré-estabeleci-
dos, onde o Brasil foi signatário. Portanto, os governos que participaram da 
conferência e assinaram a Declaração de Jamtien firmaram compromisso 
em investir principalmente em educação básica, objetivando a garantia a 
sobrevivência a população, o desenvolvimento pleno das capacidades, vida 
e trabalho dignos, melhoria na qualidade de vida, tomadas de decisões infor-
madas e o ideal da escola informada.

Diante do compromisso firmado, fica evidente que o governo brasileiro 
precisa investir em políticas públicas educacionais, porém é necessário 
salientar que tais políticas são construídas a partir dos níveis de influência 
internacionais, nacionais e locais.

No campo internacional podemos citar a influência do Banco Mundial, 
o qual possui ideário de cunho neoliberal e é promovido por organismos 
internacionais de financiamento, sendo um grande reforçador da ideia da 
crise educacional, bem como aponta como culpado por tal crise, o pró-
prio Estado. Advoga ainda, que a solução para o problema, encontra-se na 
iniciativa privada. Ele reconhece a expansão do acesso à escola quantitativa-
mente, porém denota uma crise de “eficiência” e “eficácia”, “ [...] a orientação 
do Banco Mundial (1995) tem sido educar para produzir mais e melhor” 
(LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, p. 107, 108).
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Esses organismos internacionais, a globalização e neoliberalismo, exerce 
uma certa pressão para que o Brasil apresente políticas educacionais que 
venham de encontro com os seus objetivos. De acordo com a Comissão 
Econômica para o Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CEPAL), 
que possui como lema, cidadania, competitividade e igualdade, os quais 
estão baseados na educação, advoga que a partir da educação é preciso for-
talecer a cidadania, a competitividade e a igualdade tanto na América Latina 
quanto no Caribe. Defende o investimento em educação básica, porém pos-
sui visão pragmática e defende a educação flexível. De acordo com Saviani,

A expansão da educação e do conhecimento, necessária ao capi-
tal e à sociedade tecnológica globalizada, apoia-se em conceitos 
como modernização, diversidade, flexibilidade, competitividade, 
excelência, desempenho, ranking, eficiência, descentralização, 
integração, autonomia, equidade etc. Esses conceitos e valores 
encontram fundamentação sobretudo na ótica da esfera privada, 
tendo a ver com a lógica empresarial e com a nova ordem econô-
mica mundial (LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, p. 107).

Ainda no campo dos organismos internacionais, entre 1993 e 1996 foi 
organizado uma Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
a qual foi presidida pelo francês Jaques Delors com o objetivo de analisar a 
situação educacional no mundo e gerar um relatório para a UNESCO, para a 
partir dele iniciar um processo de reforma educacional globalizado.

O relatório afirmou que o investimento em educação promove paz, demo-
cracia, pluriculturalismo e desenvolvimento econômico, bem como apontou 
com desafios para a educação do século XXI o ingresso de todos os países 
no campo da ciência e da tecnologia, adaptação das sociedades e das cul-
turas a era da informática e viver democraticamente em comunidade, assim 
concluiu que a educação deve ser para a vida toda e que a escola deve se 
preocupar em desenvolver no indivíduo quatro aprendizagens enquanto 
pilares fundamentais para cada indivíduo, que é aprender a conhecer, apren-
der a fazer, aprender a conviver a aprender a ser.

A promulgação da LDB 9.394/96 abriu espaço para consolidar medidas 
de ampliação e acesso e melhoria do financiamento do ensino no Brasil, 
introduziu também mecanismos de avaliação do ensino em larga escala. 
Ainda dentro do ano de 1996 como forma de intensificar políticas públi-
cas voltadas para a educação foram instituídos o Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

Com o objetivo de cumprir dentro de uma década as resoluções trata-
das e acordadas na Conferência Mundial de Educação para Todos, a qual 
foi realizada em Jomtien, o Ministério da Educação (MEC) elaborou o Plano 
Decenal de Educação para Todos (1993 a 2003), onde trazia diretrizes volta-
das para a recuperação do ensino fundamental no Brasil.

Em 2003 surge como política do governo Luís Inácio Lula da Silva, o 
Programa Escola do Tamanho do Brasil, trazendo como foco a universali-
zação e a democratização do ensino e da gestão escolar, bem como propôs 
a instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB) em substituição ao FUNDEF 
que só contemplava o Ensino Fundamental, deixando desprovido de recur-
sos a Educação Infantil e o Ensino Médio.

Em 2006 ocorreu o lançamento do Movimento ‘Todos Pela Educação’ 
(TPE), uma grande organização empresarial que passa a articular, monitorar 
e propor intervenções nas políticas educacionais.

Ocorre que a partir do TPE, surge em 2007 o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), um plano de governo, formado por um conjunto de 
programas com 30 ações, dentre elas 17 trata da educação básica, 12 apre-
sentam caráter global e 5 são específicas ao nível de ensino, trata-se de um 
plano macro com ações que abarcam toda a educação básica (SAVIANI, 
2007, p. 1233).

Porém, a influência da governança empresarial frente as propostas de 
políticas educacionais tornam-se mais evidentes a partir do Movimento 
‘Todos Pela Educação’ (TPE), pois este demonstra que a organização empre-
sarial tem ocupado lugar privilegiado no processo de implementação das 
políticas voltadas para a educação básica. A constituição do TPE parte de 
uma junção sólida dos atores envolvidos, assim,

A necessidade de formar uma aliança na qual estivessem envol-
vidos grupos empresariais, governos e outros segmentos da 
sociedade no enfrentamento da má qualidade educativa advém 
da visão de alguns setores empresariais, segundo a qual a ampli-
tude e a complexidade dos problemas sociais ultrapassariam as 
possibilidades do Estado ou de qualquer organização empresarial 
que se proponha a agir isoladamente. Sendo assim, esses empre-
sários optaram por agir através de uma coalizão que passou a ter 
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uma evidente intervenção em diferentes âmbitos governamen-
tais como estratégia de controle da política educacional do país 
(KRAWCZYK & MARTINS, 2018 p.10).

De acordo com Krawczyk & Martins (2018), o Movimento ‘Todos Pela 
Educação’ (TPE) foi criado em 2005 por um grupo de empresários e lançado 
oficialmente através do projeto Compromisso Todos Pela Educação em 
2006, composta por cinco metas. Há uma rede de governança constituída 
por presidente, conselho de governança, conselho de fundadores e conselho 
fiscal, além disso conta com mantenedores e apoiadores.

De acordo com o TPE, essa composição evidencia o compromisso, a 
corresponsabilidade de todos pela educação brasileira e é justificada por 
seus membros devido possuírem experiência empresarial. Apesar do TPE 
reconhecer avanços na educação com relação ao crescimento de alunos 
matriculados, ele cobra do governo o fato de não garantir a permanência 
dos alunos na escola e a qualidade insatisfatória do ensino. Nesse sentido, 
“a orientação política do neoliberalismo de mercado evidencia, ideolo-
gicamente, um discurso de crise e de fracasso da escola pública, como 
decorrência da incapacidade administrativa e financeira de o Estado gerir o 
bem comum” (LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012, p. 114).

Assim, o TPE aponta sobretudo o Estado como o culpado pelos resul-
tados, e da sociedade por não fiscalizar e cobrar resultados satisfatórios 
do Estado, portanto ele seria incapaz de administrar a educação pública. 
Ao trazer como princípio a defesa da corresponsabilização entre governo e 
sociedade, os empresários ganham espaço privilegiado com o poder exe-
cutivo e consequentemente no contexto educacional com o seu modelo de 
gestão empresarial e “[...] as orientações do TPE em relação ao que cabe à 
gestão e à Secretaria de Educação pautam-se pela gestão por resultados, 
incorporando uma racionalidade empresarial que tem na excelência e na 
eficácia os eixos do que seria uma educação de qualidade” (KRAWCZYK & 
MARTINS, p.9, 10).

A influência do TPE na educação pública brasileira é evidente, isso ocorre 
devido ao seu poder de investimento em tecnologia e de divulgação na mídia 
de resultados considerados exitosos, além da ocupação de membros da 
TPE em cargos importantes do governo, como “[...]integrantes do Conselho 
Nacional de Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação, presidentes do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 



2254
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

(INEP), assessores presidenciais e mesmo o cargo de Ministro da Educação” 
(KRAWCZYK & MARTINS, p. 11).

Ainda segundo KRAWCZYK, MARTINS (2018) a partir do Movimento 
Todos Pela Educação, diversas de suas propostas foram incorporadas na 
política educacional brasileira, dentre os quais podemos citar o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), Plano de Metas Compromisso Todos 
Pela Educação, Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e a pressão pela 
reforma do ensino médio.

Diante do exposto, fica evidente que a influência do setor privado nas 
políticas educacionais brasileiras, está firmada numa organização coesa 
que apresenta tanto interesses individuais quanto coletivo, dependendo do 
interesse isso se evidencia. Como é uma rede formada por um grupo que 
possui o poder do capital e defende seus interesses, consegue se fazer pre-
sente em diferentes espaços do governo, seja ele o executivo ou o legislativo 
e ainda consegue influenciar a gestão pública com o seu modelo de gestão 
empresarial.

Nesse contexto está situada a parceria público-privada entre Instituto 
Unibanco e o MEC afim de implantar suas metodologias de ensino nas 
escolas de ensino médio através do ProEMI/PJF2.

3 Metodologia jovem de futuro: diretrizes escolares para as 
juventudes do ensino médio sob a ótica do Instituto Unibanco (IU)

As diretrizes escolares implementadas nas escolas que aderiram ao 
ProEMI/PJF pautaram-se nas Metodologia Jovem de Futuro, as quais 
foram criadas pelo Instituto Unibanco estão pautadas no controle, eficiência 
e eficácia. De acordo com o IU:

São consideradas suportes fundamentais para a conquista dos 
seis Resultados Esperados do projeto: alunos com competências 
e habilidades em Língua Portuguesa e Matemática desenvolvidas 
(RE1), alunos com alto índice de frequência (RE2), professores 
com alto índice de frequência (RE3), práticas pedagógicas melho-
radas (RE4), gestão escolar para resultados (RE5) e infraestrutura 
da escola melhorada (RE6) (UNIBANCO, 2013, p.3).

2 Programa Ensino Médio Inovado e Projeto Jovem de Futuro.
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Portanto, percebe-se que o IU propaga a busca pela qualidade da educa-
ção em seus moldes, porém sabemos que quando a discussão é qualidade de 
ensino, temos que ter a clateza de que ponto está partindo e qual é o parâmetro 
que se tem, pois sabemos que quando o objetivo é a educação com qualidade 
social, há um longo caminho a percorrer até nos aproximarmos dessa qua-
lidade de ensino tão almejada. Entretanto, é necessário ponderá acerca do 
conceito de qualidade propagado nos últimos anos. Para Libâneo (2015),

Tem sido bastante difundida a noção de qualidade retirada da 
concepção neoliberal da economia, a qualidade total. Aplicada 
ao sistema escolar e às escolas, a qualidade total tem como 
objetivo o treinamento de pessoas para serem competentes no 
que fazem, dentro de uma gestão eficaz de meios, com mecanis-
mos de controle e avaliação dos resultados, visando a atender a 
imperativos econômicos e técnicos. (p.61).

Entende-se que há necessidade de se estabelecer padrões de qualidade 
e de zelar pelo alcance dos mesmos, no entanto não se pode perder de vista 
a função principal da escola, a busca pela plenitude da formação humana 
e da melhoria da práxis educativa, considerando os sujeitos que a com-
põe, na luta por uma escola pública de qualidade, inclusiva e que atenda 
às diversidades. Nesse sentido, a práxis se faz necessária à “[...] reflexão e 
ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2018, p. 52), 
considerando que não é salutar para a construção de uma educação trans-
formadora, libertadora, centrada na escola, nos sujeitos que a compõem, 
que se deixe enredar por uma política educacional mercantil como tem se 
configurado a educação dentro das políticas neoliberais.

Segundo Libâneo (2015), as políticas públicas voltadas para a educação 
têm supervalorizado os resultados das avaliações externas, estimulando 
a competição entre as instituições escolares, a descentralização admi-
nistrativa e realizado parcerias com o setor privado. Nessa perspectiva, “a 
qualidade total decorre de uma concepção economicista, empresarial, prag-
mática” (p. 61).

Assim, apesar da oferta educacional da escola ter sido ampliada ao longo 
da história, é necessário que haja um olhar atento para para esse tipo de 
parceria, pois, de acordo com PERONI; CAETANO :
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A oferta permanece sendo majoritariamente pública, sendo que 
a privatização ocorreu no que chamamos de “conteúdos da 
proposta”, com a lógica mercantil influenciando no processo 
pedagógico e na organização da escola pública. Nesse caso, o 
privado assume a direção das políticas educativas e define a pro-
dução e a apropriação do conhecimento(2015 p.339-340 ).

A validação dessa parceria entre público e privado torna-se evidente 
quando se observa que o Guia de Tecnologias do MEC o qual é dividido em 
cinco blocos e destes, dois são integrados pelo Instituto Unibanco os quais 
são: Gestão da Educação, através do Projeto Jovem de Futuro, e Ensino-
Aprendizagem, através da Metodologia Entre Jovens.

Essa hegemonia que o governo outorga ao setor privado, entregando-lhe 
nas mãos dois guias tecnológicos fundamentais para a existência da escola 
pública, provoca inquietações e questionamentos acerca da função demo-
crática social da escola e do direito de igualdade dos sujeitos que a compõe, 
pois o viés dado a questão da Gestão da Educação através do PJF, evidencia 
uma política de controle por meio da gestão escolar para resultados, o que 
caracteriza uma lógica gerencialista e mercadológica.“ O institucionalismo 
neoliberal está intimamente associado à ideia de <<criação de instituições>> 
com o objetivo de fomentar o comércio mundial e a segurança global” 
(STEGER ; ROY,2013, p.108).

Ainda no que tange ao Ensino-Aprendizagem, o PJF é pautado em meto-
dologias, as quais fornecem à escola planos de aulas prontos (oficinas), 
para que o professor desenvolva com os alunos nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática.

Figura 1- Metodologias Jovem de Futuro

Fonte: Instituto Unibanco (2013)
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Dentre essas metodologias, o PJF considera como principal, a 
Metodologia Agente Jovem, esta trata-se de uma estratégia de mobilização 
e de acordo com o que propaga o programa, possui como objetivo estimular 
o protagonismo juvenil através de ações propostas pelos próprios jovens 
visando a melhoria dos resultados de aprendizagens, conforme descrito 
acima, porém, tudo baseado no princípio da racionalidade, eficiência e pro-
dutividade. Torna-se necessário indagar a respeito das contribuições dessas 
metodologias de caráter tecnicista para a formação de sujeitos sociais, pois 
de acordo com (SAVIANI, 2008),

na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a orga-
nização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno 
posição secundária, relegados que são à condição de executores 
de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e 
controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilita-
dos, neutros, objetivos, imparciais (P. 11).

É fato é que um projeto do setor privado, ficou implementado dentro das 
escolas de Ensino Médio do Estado do Pará durante 06 anos, lidando dire-
tamente com o campo pedagógico que é o coração da escola, agregado 
as juventudes ali inseridas. Por essas razões, torna-se necessário realizar 
um estudo sobre os fins da educação, em projetos dessanatureza, em que 
“a explicitação do papel social da educação ou especificamente da relação 
entre o processo de produção e os processos educativos ou de formação 
humana, vem marcada por concepções conflitantes e, sobretudo, antagôni-
cas” (FRIGOTTO, 2010, p. 31).

Essa parceria entre público e privado evidencia a transferência de res-
ponsabilidades no campo da política educacional, onde o Estado aliena seu 
ofício ao terceiro setor, visando o corte de gasto com políticas públicas sob 
sua responsabilidade.

Porém, esse projeto do setor privado interferindo diretamente na gestão 
do ensino da escola pública, através de suas metodologias consideradas 
“eficazes” para excitar a produtividade, o que evidência as características 
do neoliberalismo trazendo à escola uma abordagem mercadológica, pau-
tada em técnicas de gerenciamento, onde qualidade de ensino está atrelada 
a produtividade determinada pelo mercado. Porém, “o ensino de qualidade 
para todos constitui, mais do que nunca, dever do Estado em uma sociedade 
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que se quer mais justa e democrática” ( LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012, 
P.165).

A inquietude com relação a adoção dessas técnicas na escola pública e 
especialmente no Ensino Médio, parte do pressuposto que essa é uma etapa 
de ensino composta por um público jovem que possuem anseios profissio-
nais, acadêmicos e principalmente sociais, portanto, necessitam de políticas 
educacionais que venham de encontro com esses anseios e que o considere 
como de sujeitos em constante transformação.

Para que esses estudantes vá além do acesso à escola, permanecendo 
até a conclusão dessa etapa de ensino, consolidando e aprofundando os 
conhecimentos do ensino fundamental, desenvolvendo a autonomia inte-
lectual, o pensamento crítico e tenha oportunidade de prosseguimento dos 
estudos, conforme garante a LDB/96, no seu artigo 35, necessário que a 
proposta de ensino ofertada pela escola, dialogue com os anseios desses 
sujeitos.

A partir da importância que essa etapa de ensino representa para as 
juventudes, com relação à oportunidade de construção do conhecimento, 
do crescimento social, crítico e reflexivo, é que suscita a reflexão acerca das 
concepções que a permeia. Neste sentido, observa-se que:

O nível médio de ensino comporta diferentes concepções: em 
uma compreensão propondêutica, destina-se a preparar os alu-
nos para o prosseguimento dos estudos no curso superior; para a 
concepção técnica, no entanto, esse nível de ensino prepara a mão 
de obra para o mercado de trabalho; na compreensão humanís-
tica e cidadã, o ensino médio é entendido no sentido mais amplo, 
que não se esgota nem na dimensão da universidade (como no 
propondêutico) nem na do trabalho (como no técnico), mas com-
preende as duas – que se constroem e reconstroem pela ação 
humana, pela produção cultural do homem cidadão – de forma 
integrada e dinâmica. (LIBÂNEO, 2012, p. 354).

Tais concepções referem-se a competências e habilidades esperadas 
do estudante do Ensino Médio. É necessário salientar que os processos 
formativos não se desenvolvem apenas na escola, porém, ela é o espaço pri-
vilegiado para a consolidação do conhecimento através da interação entre 
os sujeitos, em função disso, é necessário ter um olhar mais apurado para 
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as concepções que essas parcerias entre público e privado incorporam den-
tro desse ambiente como forma de prática educativa.

Além disso, vale salientar que o processo educativo precisa estar pau-
tado sempre no contexto político, social e pedagógico, por esse motivo, o 
ensino da escola pública para os jovens deve mediar o entendimento destes 
acerca da importância de homem/mulher, mundo e sociedade.

A educação deve ser proposta como ferramenta de fusão social e escolar 
para emancipação do homem, isto é, na articulação entre trabalho manual 
e intelectual em todos os sentidos e consciente de que a história está em 
constante movimento, dando-nos a oportunidade de superar as imposições 
do capitalismo, pensamento este, que difere da teoria educacional burguesa, 
o qual promove a unilateralidade do ser social, nascidas da alienação do tra-
balho e da divisão social deste.

Desse modo, é necessário analisar de forma crítica as intervenções do 
setor privado na escola pública a fim de resguardar seu papel democrático e 
social na formação humana em sua plenitude, de forma universal e inclusiva. 
Para isso, há a necessidade imperiosa de romper com a lógica do mer-
cado no setor educacional e compreender que “a diversidade de coletivos, 
sujeitos em ações e movimentos radicalizam e repolitizam a Pedagogia do 
Oprimido em pedagogias de emancipação em movimento” (ARROYO, 2012, 
p.28) em que os sujeitos se historicizam e se autobiografam no mundo e 
com o mundo.

Resultados e discussão

No decorrer dessa dessa pesquisa bibliográfica evidenciamos que no 
processo histórico, avanços importantes na política educacional brasi-
leira tem acontecido, como é o caso da implantação do Plano Nacional de 
Educação, porém paralelamente, evidencia-se também a connstrução do 
projeto de governança empresarial, o qual tem crescido, ao passo que a par-
tir do Movimento Todos Pela Educação a hegemonia empresarial tornou-se 
mais evidente, bem como a correlação de forças entre as classes e a disputa 
distinta de projetos societários.

Considerações finais

Durante o percurso desse trabalho, a partir da análise das literaturas 
do contexto histórico, dos conceitos estudados e apresentados os quais 
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culminaram nos argumentos expostos, evidenciamos que a parceria público 
e privado vem sendo construída ao longo da história das políticas públicas 
brasileira, porém a consolidação da influência da governança empresarial 
consagrou-se a partir da agenda Movimento ‘Todos Pela Educação’ (TPE), 
pois houve o fortalecimento da organização empresarial frente as demandas 
educacionais, principalmente com o Plano de Desenvolvimento da Educação 
Básica (PDE) que com suas ações e metas contempla a educação básica.

No entanto, concordamos com Saviani quando ele afirma que o TPE 
oferta “ [...] uma lógica de mercado que se guia, nas atuais circunstâncias, 
pelos mecanismos das chamadas “pedagogia das competências” e da 
“qualidade total”. Tal lógica considera que “[...] a educação é um produto que 
pode ser produzido com qualidade variável” (SAVIANI, 2017, p.3).

Entendemos que o setor empresarial traria contribuições efetivas para 
os sujeitos da escola pública a partir do momento em que pagassem seus 
impostos, não buscasse perdão de dívidas através do que consideram 
investimento em educação e que pouco traz benefício a quem realmente 
interessa que é o sujeito que depende da educação pública e que tem direito 
a educação pública com qualidade social.

Seria muito útil se tamanha organização empresarial, como é o caso do 
TPE, canalizassem seus esforços para a criação de novos postos no mercado 
de trabalho formal, que acolhesse as juventudes ao término da educação 
básica, dando condições a estes para o prosseguimento nos estudos.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA 
A FORMAÇÃO OMNILATERAL DOS TRABALHADORES 
RURAIS DO ASSENTAMENTO DE ACOCI EM CAMPO 

SALES - CE ATRAVÉS DO PRONERA.
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Resumo: Este artigo versa sobre as contribuições da Educação do Campo 
por uma formação onilateral dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do 
Assentamento de Acoci em Campos Sales - CE através do PRONERA. Busca 
analisar quais as contribuições da educação do campo na busca por uma 
formação omnilateral dos trabalhadores e trabalhadoras do Assentamento 
do Acoci através do PRONERA. A metodologia norteou-se por uma aborda-
gem quali-qualitativa, a partir de visitas de campo e, análise de documentos 
e instrumentais. De que a partir do presente artigo, pôde-se concluir que 
a educação do campo contribuiu para a formação dos trabalhadores e 
trabalhadoras do campo sob uma perspectiva omnilateral, pois além do 
desenvolvimento da escrita e leitura, os educandos também trabalha-
ram entre questões como reforma agrária, educação do campo e outras 
temáticas sociais. Os trabalhadores e trabalhadores se tornaram mais par-
ticipativos nas atividades comunitárias, realizando ações conjuntas e que 
contribuem com o desenvolvimento da noção de coletividade.
Palavras-chave: Educação do Campo - PRONERA – Trabalhadores do 
campo – Formação - Onilateralidade.
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1. Introdução

Este trabalho visa analisar quais as contribuições da educação do campo 
na busca de uma formação omnilateral dos trabalhadores e trabalha-
doras do assentamento em estudo, sobretudo identificando se existem 

referências dessa formação no cotidiano.
A indagação sobre “Quais as contribuições da Educação do Campo 

por uma formação onilateral dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do 
Assentamento de Acoci em Campo Sales CE através do PRONERA” resultou 
de reflexões sobre as experiências teóricas e práticas com a educação do 
campo na região do Cariri, como monitor do Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária - PRONERA3. Este destinado à alfabetização e escolari-
zação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo.

O Projeto de Assentamento (PA)4 do Acoci, está localizado a 34Km do 
centro-urbano do município de Campo Sales – CE, possui uma extensão 
de 10.977ha, dividida em oito agrovilas, a saber: Acoci-sede; Arizona; Santa 
Maria; São José; Lagoa do Miguel; Recanto da união, Pau verde e Caboclo.

Atualmente existem aproximadamente 296 famílias assentadas, divi-
didas entre as oito agrovilas do Assentamento do Acoci, cujas atividades 
econômicas baseiam-se em criações bovinas e caprinas, além de apicultura

O assentamento do Acoci foi criado com a desapropriação da Fazenda 
Acoci no ano de 1997, após dois anos de lutas dos trabalhadores e traba-
lhadoras da fazenda que tiveram o apoio da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG e da Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará - FRETAECE, 
passando a ser assistido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA.

3 O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA: É uma política pública de ed-
ucação que assiste aos assentados nas áreas de reforma agrária. Que objetiva fortalecer a edu-
cação nos assentamentos rurais com uma proposta educacional mais ampla e mais identificada 
com a realidade e identidade do campo do que a educação rural. (BRASIL. MDA. Manual de oper-
ações. 2004. p. 17).

4 Projeto de Assentamento - PA: É a criação dos assentamentos rurais pelo INCRA, após a desap-
ropriação da terra em litigio. Os procedimentos técnicos administrativos da criação e reconhec-
imento dos projetos de assentamentos rurais estão amparados pela Norma de Execução DT nº 
69/2008. Disponível em <http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao>. Acesso realizado em 
10 de março de 2017.
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O PRONERA foi implantado no assentamento do Acoci em agosto de 
2011, contemplando seis das oito agrovilas da comunidade, a saber: Arizona; 
Lagoa do Miguel; Santa Maria; São José; Acoci-sede e Recanto da união. 
Ele foi criado em 16 de abril de 1998, mas somente em 2009 foi reconhe-
cido como política pública educacional5 como aduz o artigo 33º, da Lei n.º 
11.947, de 16 de junho de 2009, sendo ratificado pelo artigo 11º do decreto 
n.º 7.352, de 4 de novembro de 2010.6

Foram capacitados trabalhadores do próprio assentamento para atuarem 
como educadores, uma das propostas do PRONERA, que visava a valoriza-
ção da comunidade. Os educadores possuíam o ensino médio completo e 
receberam capacitações, além de materiais didáticos específicos para atua-
rem em sala de aula. As aulas eram ministradas em escolas municipais, 
sedes de associações, sindicatos ou mesmo nas casas dos educadores, em 
última instância.

Após expostos esses primeiros aspectos e projeções desse estudo, rei-
tera-se que tanto o trabalho teórico quanto as atividades de campo buscam 
analisar as contribuições da educação do campo executada no assenta-
mento do Acoci pelo PRONERA. Analisando se há contribuição para a 
formação omnilateral dos trabalhadores e trabalhadoras da comunidade, 
de modo a fomentar uma prática educativa que transcenda a educação 
propedêutica vigente em nosso sistema educacional que é orientado pelos 
moldes capitalistas.

Segundo Gaddoti (2000, p.31), “O capitalismo aumentou mais a capaci-
dade de destruição da humanidade do que seu bem-estar e sua prosperidade”. 
E tendo em vista esta ameaça é que torna-se relevante a assertiva de Roseli 
Caldart, quando assevera que

Vincular a educação a uma questão social relevante como é hoje 
a questão agrária é comprometê-la, na teoria e na prática, com a 
construção de alternativas para a melhoria da qualidade de vida 
do povo. (CALDART, 1997, p. 157)

5 Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária - PRONERA, a ser implantado no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 
e executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. Disponível: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm#art33.

6 BRASIL. Decreto N.º 7.352, de 04 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do 
campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Disponível em http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7352.htm.



2265
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

2. Metodologia

Visando analisar a temática proposta foi desenvolvida uma pesquisa de 
campo com abordagem quali-qualitativa, haja vista que o foco deste traba-
lho sejam as contribuições da educação para a formação omnilateral dos 
trabalhadores da comunidade em estudo, fez-se imprescindível uma ativi-
dade de campo para auferir no dia-a-dia desses sujeitos quais os impactos 
da implantação e execução do PRONERA no Assentamento do Acoci. A 
Pesquisa de campo foi realizada de 2011.1 a 2013.1. Ainda, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica e, analise de instrumentais pedagógicos como 
planos de aulas e diários de classes.

ATIVIDADES
ANO/SEMESTRE

2011.1 2012.1 2012.2 2013.1

1. Revisão e organização da pesquisa

2. Pesquisa bibliográfica

3. Revisão Bibliográfica

4. Levantamento e coleta de dados em campo

5. Revisão de referencial teórico

6. Redação e análise dos dados coletados

7. Resultados e considerações finais

Desenvolvimento

A motivação que inspirou a pesquisa, que resulta nesse trabalho, nas-
ceu do anseio de conhecer a realidade por trás dos números finais de um 
programa social. Por exemplo, o PRONERA, iniciou suas atividades no 
assentamento do Acoci em agosto de 2011, vindo a concluir seus traba-
lhos junto à comunidade em dezembro do 2015, daí originou-se a seguinte 
questão: Quais as contribuições advindas da educação do campo através 
do PRONERA para a formação omnilateral desses trabalhadores?

A educação do campo mais do que representar uma classe social, reivin-
dica expectativas de seus agentes, isto é, dos educadores, para a construção 
de uma concepção de educação familiar aos os trabalhadores e trabalhado-
ras do campo.
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O PRONERA se apresentou com a proposta de trazer a lume uma educa-
ção que não apenas se credenciasse como representante dos trabalhadores 
e das trabalhadoras do campo, mas com uma prática pedagógica que per-
mitisse que eles mesmos atuassem e se expressassem como protagonistas 
de suas histórias.

O respeito à autonomia e à dignidade do homem do campo é antes de 
tudo uma conquista social e não um mero favor, como bem expressou Freire 
(1996, p. 59): “o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um impe-
rativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.

Para tanto, a formação proposta pelo PRONERA aos trabalhadores deveria 
transcender aos paliativos educacionais ofertados pelo mercado e superar 
os placebos profissionalizantes do Capitalismo, pois como já denunciava 
Kuenzer (1989, p. 32) “a história da formação do trabalhador no capitalismo 
é a história de sua desqualificação”.

A formação que fragmenta e estratifica o ensino, acaba por desqualificar 
os trabalhadores do conhecimento do todo ao especializa-lo em uma só 
parte do processo:

Evidencia-se, portanto, que ao mesmo tempo em que se visualiza 
uma tendência para a qualificação do trabalho, desenvolve-se 
também intensamente um nítido processo de desqualificação dos 
trabalhadores, que acaba configurando um processo contraditó-
rio que superqualifica em vários ramos produtivos e desqualifica 
em outros. (ANTUNES, 1995, p. 54).

E tal relação entre educação e trabalho reclama mais atenção e estu-
dos devido a relevância dessa questão e dos interesses envolvidos. Por isso 
não é de se surpreender que a lei de diretrizes e bases da educação nacio-
nal, vigente em nosso país, disposta na lei nº 9.394/96, faça com reiteradas 
ênfases alusões a vinculação da educação e trabalho (art.1º, § 2º; art. 2º, XI) 
e a valorização da profissionalização (art. 2º; art. 3º, VII).

O PRONERA, propõe uma educação voltada para a formação humana 
dos trabalhadores em todos os aspectos, isto é, uma pautada na onilaterali-
dade, assim descrita por Sousa Junior:

A onilateralidade se mostra então como uma totalidade de deter-
minações que só se efetivam numa sociabilidade livre, pois 
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onilateralidade não é uma quantidade de informações técnicas e 
habilidades práticas referentes ao processo produtivo capitalista, 
mas uma totalidade de manifestações humana cuja construção 
só se faz possível na totalidade de relações livres. (SOUSA JR, 
2011, p.85).

Para Frigotto, uma educação omnilateral significaria:

a concepção de educação ou de formação humana que busca 
levar em conta todas as dimensões que constituem a especifici-
dade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais 
para seu pleno desenvolvimento histórico. “(FRIGOTTO, 2012, p. 
267).

Enquanto Marx:

reconhece o trabalho como categoria fundante do ser social e 
elemento decisivo no processo de humanização, esclarece por 
outro lado, que sob os desígnios do capital, o trabalho se converte 
em trabalho estranhado, em atividade para outrem, em merca-
doria.(MENEZES, 2011, p. 83).

E por isso, dentre as contribuições da educação do campo, já podemos 
citar, por exemplo, a construção de um currículo familiar aos educandos e 
solidário as suas demandas, pois nenhum currículo educacional é neutro ou 
desinteressado, como já lembrava Moreira e Silva:

O currículo não é uma elemento neutro de transmissão desinte-
ressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder (...) produz identidades individuais e sociais 
particulares (...) não é um elemento transcendente e atemporal 
– ele tem uma história, vinculada a formas específicas e contin-
gentes de organização da educação. (MOREIRA E SILVA, 1994, p. 
7-8 apud RECK, 2007).

Inexistindo, portanto, neutralidade no currículo de um programa educacio-
nal, seja ele qual for, torna-se uma grande conquista da educação do campo 
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a construção e execução de um programa curricular, não somente pensado 
para o homem do campo, mas produzido por e para ele. O PRONERA propôs 
mais do que a alfabetização desses trabalhadores, mas sim, idealizou uma 
formação que contemplasse a totalidade desses sujeitos, sem todavia pre-
terir a identidade sócio cultural

O projeto institucional das escolas do campo, expressão do tra-
balhado compartilhado de todos os setores comprometidos com 
a universalização da educação escolar com qualidade social, 
constituir-se-á num espaço público de investigação e articulação 
de experiências e estudos direcionados para o mundo do traba-
lho, bem como para o desenvolvimento, economicamente justo e 
ecologicamente sustentável. (RESOLUÇÂO CNE/CEB N.º 01, de 3 
de abril de abril de 2002).

Como proposto na I Conferência Nacional: por uma educação básica do 
campo7, “A educação do campo precisa ser uma educação específica e dife-
renciada, isto é, alternativa.”

E, ainda acrescenta: “Mas sobretudo deve ser uma educação, no sentido 
amplo da formação humana.” Essa totalidade do homem é o que busca a 
omnilaterlidade.

• Examinar como são abordadas e empregadas as questões referentes 
as relações entre trabalho e educação no PRONERA para a formação 
omnilateral dos trabalhadores e trabalhadoras do assentamento do 
Acoci.

Discussões e resultado.

Educação do Campo, mais que um conceito, é um fenômeno da realidade 
brasileira, como podemos apreender com as palavras de Caldart:

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasi-
leira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas 

7 A I Conferência Nacional: por uma educação básica do campo, foi realizado na cidade de Luziânia – 
GO, entre os dias 27 a 31 de julho de 1998 no Centro de treinamento educacional. O texto base teve 
redação de Bernardo Mançano Fernandes - UNESP; Paulo Ricardo Cerioli - ITERRA e Roseli Salete 
Caldart. – MST. O tema central foi a luta por uma educação básica do campo.
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organizações, que visa incidir na política de educação desde os 
interesses sociais das comunidades camponesas. (CALDART. 
2012.p.259).

Nesse fenômeno da realidade brasileira atual, mesmo sob uma leitura 
superficial, já se vê algo novo no cenário do campo: o trabalhador do campo 
e suas organizações reconhecidos como protagonistas das lutas sociais 
e ainda objetivando se aprofundar mais na educação, de modo, que essa 
transformação contemple os interesses dos camponeses.

E quanto mais unidas estiverem as mãos dos trabalhadores mais altas 
ecoarão suas vezes e, de modo que caminhando juntos é que conseguem ir 
bem mais longe.

De modo que, podemos concluir a partir dos dados obtidos que a educa-
ção do campo contribuiu para a formação dos trabalhadores e trabalhadoras 
do campo sob uma perspectiva omnilateral, pois além do desenvolvimento 
da escrita e leitura, os educandos também trabalharam entre questões como 
reforma agrária, educação do campo e outras temáticas sociais.

Os trabalhadores e trabalhadores se tornaram mais participativos nas 
atividades comunitárias, realizando ações conjuntas e que contribuem com 
o desenvolvimento da noção de coletividade.

Diante do cenário político atual, no qual se tem um governo ilegítimo que 
fora imposto pelo conluio dos conservadores e os burgueses, que respi-
ram ódio contra todas as conquistas e direitos dos trabalhadores, faz-se 
urgente ampliar e fortalecer essa união proletária contra a exploração do 
Neoliberalismo.8

A partir daí lutar pelo regaste da liberdade e soberania popular, como 
vemos nas palavras de Arrais Neto citando Pupo:

Mobilizar a unidade das massas interessadas no real progresso 
econômico, social e político, esclarecendo os fins desse projeto 
neoliberal, para o futuro resgate da liberdade e soberania dos paí-
ses do continente. (ARRAIS NETO, 2014, p. 123).

8 Para Perrault (1999, p. 486), a preferência atual pela acepção neoliberalismo seria um eufemismo 
do termo capitalismo, e sobre os que optam por aquele termo ao invés deste, declara: “Chamam ele 
de ‘Neoliberalismo’ e não têm contra ele mais do que a esperança quimérica, julgo, de um retorno 
às formas mais humanas da sociedade capitalista.”



2270
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Esta mobilização só se efetuará através da educação dos trabalhadores, 
mas não qualquer educação e, sim, uma que conceda a classe-que-vive-do-
-trabalho, como os chama Antunes (1995, p.54), uma formação omnilateral, 
isto é, uma formação humana plena em todos os seus aspectos, uma for-
mação para além do capital (MÉSZÁROS,2005).

Uma educação que efetivamente concorra para o desenvolvimento de 
todas as potencialidades que um ser humano pode alcançar e não mero 
adestramento profissional.

E quando falamos em campo, que são seus sujeitos afinal? A priori, uma 
leitura mais genérica nos induziria a supor que os trabalhadores e trabalha-
doras do campo se restringiriam aos agricultores e agricultoras, mas como 
declarado no texto base da Conferência Nacional: Por educação básica do 
campo são considerados trabalhadores e trabalhadoras do campo:

[...] quando discutimos a educação do campo estamos tratando 
da educação que volta ao conjunto de trabalhadores e trabalhado-
ras do campo, sejam os camponeses, incluindo os quilombolas, 
sejam as nações indígenas, sejam os diversos tipos de assala-
riados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural (Conferência 
Nacional: Por uma Educação Básica do Campo. 1998.p.9).

Tendo já visto a amplitude da Educação do Campo e a diversidade de 
sujeitos que ela agrega, faz-se necessária uma educação que atenda essa 
demanda e que não se centralize apenas na preparação para o trabalho, tal 
acepção é considerado indeterminada por Ciavatta(2008) quando declara 
a “imprecisão do conceito de preparação para o trabalho” e ainda indaga 
“como” a escola faria essa integração com o trabalho?”

É nesse campo que milita as concepções que estudam e debatem as 
relações entre trabalho e educação e, para Nosella(2008) “A expressão “tra-
balho e educação” pode indicar um fato social e um princípio pedagógico.” 
Para este autor, ao utilizar a concepção de princípio pedagógico o faz por 
entender “o trabalho como o fundamento da educação.”

Corroborando com Mészáros (2008, p.65), quando este declarava não 
ser surpreendente que na concepção marxista “a efetiva transcendência da 
auto-alienação do trabalho” seja caracterizada como uma tarefa inevitavel-
mente educacional. Devido essa potencialidade de transformação social da 
educação é que já na apresentação do manual de operações do PRONERA, 
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o então presidente do INCRA Rolf Hackbart, assim arrazoava a proposta do 
governo à época para o homem do campo:

Este governo assume, portanto, por intermédio das ações do 
PRONERA, o compromisso com a educação como meio para via-
bilizar a implementação de novos padrões de relações sociais no 
trabalho, na organização do território e nas relações com a natu-
reza nas áreas de Reforma Agrária. (MDA. Manual de operações 
do PRONERA. p.11. 2004).

O número de teóricos e estudos sobre o tema trabalho e educação tem 
crescido e essa atenção é relevante, pois sua negligência pode gerar males, 
como denúncia Kuenzer:

A falta de compreensão teórica da relação entre trabalho e educa-
ção, bem como a dificuldade de apreender como ela tem histórica 
e cotidianamente ocorrido no interior das formas concretas que 
a contradição entre capital e trabalho vai assumindo, tem con-
corrido para a formulação de políticas educacionais e propostas 
discutíveis. (KUENZER, 1991, p.5).

Por fim, Freinet (2001, p.11) já vaticinava que a escola de amanhã seria 
a escola do trabalho quando que predisse que “o trabalho seria o grande 
princípio, o motor e a filosofia da pedagogia popular: a atividade de que 
decorreriam todas as aquisições”. Esse conhecimento da relação entre tra-
balho e educação, a cada dia se faz mais imprescindível.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL:  
UM (NÃO) LUGAR PARA A POPULAÇÃO NEGRA?

Fernanda Maria de Vasconcelos Medeiros1

Resumo: Trago as primeiras reflexões a partir da disciplina de Políticas 
Públicas no Brasil do Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas que 
provocou algumas inquietações sobre um não lugar ao longo do processo 
histórico brasileiro envolvendo negras e negros na educação. Historicamente 
as ações do Estado não garantiam o acesso da população negra a educa-
ção, havendo momentos de proibição, mas para além da educação formal, 
encontrou-se escritas que revelam o quanto a educação nas suas mais diver-
sas maneiras de atuação, inclusive política e cultural foi sendo tecida como 
estratégia de resistência e de busca por organização frente a demandar do 
Estado o cumprimento do seu papel nos diferentes contextos brasileiros. 
Nesse entrelaçar das políticas públicas de educação e da necessária partici-
pação social, encontrou-se um caminhar sendo construído desde a década 
de 1930 e que dependendo da conjuntura mostrou uma maior ou menor 
efervescência, o que se mostra que muito já se desbravou e que as lutas 
não são em vão, reconhecendo que a participação popular é fundamental, e 
que os tempos atuais nos exigem fortalecimento coletivo, (re) organização 
política, percebendo que, se as políticas públicas em algum grau servem ao 
capital, elas também têm um caráter de garantia e efetivação de direitos, 
porque o Estado se (re) constrói a partir das suas contradições, das relações 
de poder e da sua (re) composição de forças. Esse processo de escrita e 
reflexões é um exercício teórico e metodológico de construção da pesquisa 
de mestrado.
Palavras-chave: Políticas Públicas de Educação, População Negra, Estado.

1 Mestranda em Avaliação de Políticas Públicas (MAPP) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
anandalady@hotmail.com .
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Introdução

Pensar políticas públicas no Brasil é considerar uma trajetória histórica 
de decisões, sobretudo políticas com impactos sociais e culturais em 
determinados seguimentos populacionais. Na presente escrita coloco 

em evidência a população negra, porque o processo de escravização estru-
turou determinadas relações sociais a partir do racismo, entendido como 
relação de poder, estabelecendo uma perspectiva de superioridade e inferio-
ridade. Diante disso define Sousa (2017): “Aos escravos e seus descendentes 
foi deixado o achaque, o deboche cotidiano, a piada suja, a provocação tole-
rada e incentivada por todos, as agressões e até os assassinatos impunes.” 
(p. 100).

Portanto, desde os anos 30 quando “[...] o Brasil passa por uma transfor-
mação muito grande.” (BACELAR, 2003, p. 1), essa mudança, principalmente 
no âmbito do Estado não alcança a população negra, se considerarmos o 
processo de abolição em 1888, quando negros e negras se vêem perdidos 
ou parte deles/as, uma vez que foram condicionados/as a um vida de (re)
construções e tentativas de sobrevivência, porque foram trazidos da África 
e aqui durante gerações precisaram se redefinir, quando não morreram, pois 
estamos falando de 350 anos de escravização, cativeiros, violências, doen-
ças, fome, a partação social, cultural e política, mas também de resistências, 
estratégias de lutas, tentativas de organização.

E pós-abolição, a presença do Estado com políticas públicas sensíveis 
às especificidades dessa população, caso tivesse havido essa “preocupa-
ção”, provavelmente a história teria sido (re) escrita, não posso assegurar o 
quanto, mas teríamos uma história diferente que somente a trajetória diria 
hoje em que grau de lutas estaríamos pautando a educação e as demais 
políticas públicas.

De acordo com Bacelar (2003), “[...] o que caracteriza o Estado brasileiro 
nesse período (1920-1980) era seu caráter desenvolvimentista, conservador, 
centralizador e autoritário.” (p.1) A autora revela assim a não existência de 
um Estado de bem-estar social e uma reflexão fundamental para entender 
porque ainda possuímos uma sociedade arraigada em tradições arcai-
cas, conservadoras, preconceituosas, racista e que não tolera pensar que 
podem perder seus privilégios, que consideram direitos seus, porque no que 
se refere ao Estado, o mesmo “[...] era promotor do desenvolvimento e não 
o transformador das relações da sociedade [...] sem alterar a estrutura de 
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propriedade.” (BACELAR, 2003, p.1), algo que até hoje permanece e quando 
se tenta mexer um pouco nessa estrutura ocorrem golpes e construções de 
narrativas questionáveis.

Elencar outras políticas públicas que não direcionaram suas ações para 
uma população que se construiu a margem de seus direitos seria possível, 
mas particularizar o âmbito educacional se apresenta como uma necessária 
problematização porque não estávamos nessa agenda, como sujeitos/a da 
história e porque foi a partir dos anos 2000 que foram impulsionadas ainda 
mais as reivindicações do movimento negro, dos coletivos por políticas de 
ações afirmativas, um processo com participação mais efetiva, sobretudo 
nos espaços de decisão.

Segundo Oliveira (s/d), “[...] é preciso, contextualizá-la em função das 
forças políticas que ora fazem avançar e ora ameaçam as conquistas alcan-
çadas.” (p.1), para um estudo e reflexão sobre a relação população negra 
e as políticas educacionais. Ancoro-me na reflexão da referida autora por 
entender que em todos os momentos históricos é preciso perceber o cená-
rio em que as tomadas de decisões quanto às políticas públicas, sobretudo 
de educação foram sendo desenhadas, como, para que e para quem.

Isso também remete a depreender que o percurso da população negra no 
acesso e permanência as políticas públicas de educação são entrelaçadas 
na relação de opressão e resistência, com avanços e retrocessos, com a 
construção de estratégias sejam individuais ou coletivas na perspectiva de 
uma sociedade antirracista, isso porque, historicamente fomos excluídos/a 
do acesso a educação regular, pública, como explicita Oliveira,

[...] pode-se afirmar que na condição de colônia nos seus pri-
meiros séculos e mesmo posteriormente no período imperial e 
republicano, o Brasil manteve a população negra à margem da 
educação ministrada no país e só excepcionalmente alguns 
grupos tiveram acesso à educação escolar como forma de resis-
tência. A referida subalternidade mantém os negros até os dias 
atuais em uma condição subalterna a despeito dos avanços que 
se podem constatar nos últimos anos. Historicamente a educa-
ção brasileira em seus diferentes momentos, privilegia sempre 
os filhos dos grupos social e economicamente mais favorecidos, 
isto é, os brancos. No período colonial a educação é destinada 
aos grupos dominantes para formar os filhos dos que detêm o 
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poder. Neste período, e mesmo na época imperial que se estende 
até 1889, ano que é precedido pela abolição formal dos escravi-
zados, os negros, considerados não cidadãos, são proibidos de 
estudar. (OLIVEIRA, p. 3).

De acordo com Almeida e Silva (2017) na resenha do livro a história 
da educação dos negros no Brasil que tem como organizadores da obra 
Marcus Vinícius Fonseca e Surya Aaronovich Pombo de Barros, um livro de 
2016, autores e autoras vem se debruçando sobre os estudos da presença 
e letramentos de negros e negras na educação brasileira, não apenas via 
políticas públicas, mas através de organizações civis, de maneiras outras 
de formação educacional. Na presente escrita, não é objetivo discutir essa 
ampliação, e sim ter como horizonte as políticas públicas, na perspectiva de 
políticas sociais, ou seja, de iniciativa do Estado, mas fica o registro da pos-
sibilidade de leituras mais ampliadas sobre o acesso educacional.

A participação da sociedade civil através de movimentos sociais, cole-
tivos e partidos políticos é uma realidade posta na história que considero 
presente principalmente desde a década de 1930 quando a sociedade bra-
sileira se complexifica, porque outros/a sujeitos/a entram em cena com 
suas demandas. Há um deslocamento de parte da população do rural para 
o urbano, industrialização, dentre outras mudanças, mas reflito que no 
período colonial pode ter havido resistências e tentativas de organização 
que a história ainda precisa de mais problematizações para que outras nar-
rativas tenham visibilidade.

Importante ressaltar que essa dinâmica é pertinente para diversos seg-
mentos e suas particularidades, mas aqui nos interessa perceber como a 
participação e organização de negras, negros e pessoas que se identificam 
com as demandas dessa população contribuíram para travar diálogos, cons-
truir estratégias que garantissem o acesso a educação ao longo de várias 
décadas de tensionamentos, percebendo na contemporaneidade uma pers-
pectiva não apenas do acesso, mas da permanência e êxito na educação.

Para tanto, sinalizar elementos da participação social e como ela foi se 
(re) configurando, subsidia breves reflexões sobre conquistas e ameaças 
concretas de políticas públicas que envolvem a educação e a população 
negra. Carvalho (1998), no texto Participação social no Brasil hoje, faz um 
resgate dessa trajetória que envolve participação, democracia, controle 
social, atores envolvidos, esfera pública, Estado, sociedade civil, que são 
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categorias que requisitam reflexões, situá-las nos períodos brasileiros, per-
mitindo avançar nas discussões e efetivação prática dessas categorias de 
análise.

Nesse sentido a efetivação da participação social torna-se um desa-
fio, porque “nosso país constituiu-se dentro de uma tradição autoritária e 
excludente, a partir da colônia portuguesa, da escravidão, do Império [...]”. 
(CARVALHO, 1998, p. 1), mas também CARVALHO afirma que “[...] a partici-
pação popular sempre existiu, desde que existem grupos sociais excluídos 
que se manifestam e demandam ações ou políticas governamentais. (1998, 
p.1).

Quanto ao movimento negro, demarca-se o final da década de 1970, 
que de acordo com Gomes “[...] emerge no contexto dos novos movimentos 
sociais [...]. (2012, p. 8), nesse processo, portanto, há (re) significados do 
movimento negro em um contexto de ditadura militar, ainda que a ditadura 
não mais apresente a mesma força que apresentava em 1964, pois final 
da década de 70, há uma efervescência de movimentos populares, de insa-
tisfações, de luta por abertura política, a economia encontra-se em crise 
com profundos impactos na população mais empobrecida, apartada de 
seus direitos, o que garante uma mobilização intensa e (re) organização dos 
movimentos sociais, o que não foi diferente com o movimento negro, tam-
bém impactado por esse “novo” cenário de mobilização social.

O movimento, portanto passa a identificar a perspectiva de raça como 
estruturante das relações no âmbito social, econômico, político e cultural 
e o entrelaçamento da dimensão racial com as desigualdades postas no 
cotidiano de negras e negros. Depreende-se assim, que nessa construção 
teórica e prática que a educação também terá uma centralidade, pois Gomes 
afirma:

A educação tem merecido atenção especial das entidades negras 
ao longo da sua trajetória. Ela é compreendida pelo movimento 
negro como um direito paulatinamente conquistado por aque-
les que lutam pela democracia, como uma possibilidade a mais 
de ascensão social, como aposta na produção de conhecimen-
tos que valorizem o diálogo entre os diferentes sujeitos sociais 
e suas culturas e como espaço de formação de cidadãos que 
se posicionem contra toda e qualquer forma de discriminação. 
(GOMES, 2012, p. 9).



2279
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Portanto, a reivindicação por educação a partir das ações do Estado, foi 
e é uma pauta importante para o movimento negro por compreender ser um 
espaço de possibilidades para essa população, desde a educação básica até 
o âmbito universitário, são (re) construções necessárias por meio do acesso, 
da permanência, da revisão de currículos e da ocupação de espaços com 
qualidade, porque é uma questão de oportunidades com condições objeti-
vas e subjetivas que garantam uma efetivação de políticas públicas.

É possível citar alguns movimentos como a Frente Negra Brasileira (FNB) 
que surge em 1931 que proporcionava ações na educação com criação 
de escolas “[...] e cursos de alfabetização para crianças, jovens e adultos.” 
(GOMES, 2012, p. 11), posteriormente transformou-se em partido e foi extinto 
em 1937; o Teatro Experimental do Negro (TEN) também foi outra experiên-
cia, criado na década de 1940 “[...] nasceu para contestar a discriminação 
racial, formar atores e dramaturgos negros e resgatar a herança africana na 
sua expressão brasileira. O TEN alfabetizava seus primeiros participantes 
[...]”. (GOMES, 2012,11). Percebe-se que anterior a década de 70 já existiam 
ações voltadas para perspectivas culturais, políticas, apresentando também 
articulações com ações de base educacional, não necessariamente inicia-
tivas do Estado, mas de alguma maneira desafiando o que estava posto 
para essa população, ou seja, a ausência de políticas públicas de educação 
para negras e negros, aqui entendida como uma posicionamento do próprio 
Estado.

Outro movimento de fundamental importância foi o Movimento Negro 
Unificado (MNU), que a partir de 1979, assume-se MNU, pois até então era 
Movimento Unificado Contra a Discriminação Étnico-Racial (MUCDR), suas 
bandeiras eram educação e trabalho, nesse percurso, a década de 80 é de 
(re) significações, sobretudo no que se refere a participação popular e estar-
mos nos espaços de decisão. Nesse entendimento, explicita-se que,

É possível dizer que, até a década de 1980, a luta do movimento 
negro, no que se refere ao acesso à educação, possuía um dis-
curso mais universalista. Porém, à medida que este movimento 
foi constatando que as políticas públicas de educação, de cará-
ter universal, ao serem implementadas, não atendiam a grande 
massa da população negra, o seu discurso e suas reivindicações 
começaram a mudar. Foi nesse momento que as ações afirma-
tivas, que já não eram uma discussão estranha no interior da 
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militância, emergiram como uma possibilidade e passaram a ser 
uma demanda real e radical, principalmente a sua modalidade de 
cotas. (GOMES, 2012, p. 12).

A partir dessa citação acima, em especial quando Gomes toca na ques-
tão das cotas, é que a década de 90 torna-se palco de muitas discussões, 
em meio a práticas neoliberais, de tentar diminuir o Estado no que se refere 
as políticas sociais, de intensas privatizações, mas é também no chão dessa 
década que as propostas de cotas são articuladas e gestadas para que na 
década seguinte políticas públicas sejam formuladas com recortes sociais 
e raciais, e não somente raciais como alguns/mas podem pensar e tecer 
comentários por desconhecimento ou por não suportar dividir espaços com 
aqueles e aquelas que historicamente foram “esquecidos” nas suas especi-
ficidades pelo Estado e pela sociedade.

E para essas articulações acontecerem, é necessário o entendimento 
das costuras realizadas, de pares ocupando espaços de decisão, assumindo 
secretarias, sendo eleitos/as, do (re) direcionamento de prioridades gover-
namentais, da diversidade e equidade sendo colocadas em pauta frente às 
profundas desigualdades sociais em solo brasileiro.

Reflito a partir de Reis (2008), quando fala de redemocratização, arranjos 
partidários e pactos políticos, o quanto tratar instituições e cidadania passa 
pela dimensão de como são tecidas as relações, quais leituras de sociedade, 
de política, de arranjos nacionais, regionais e locais são complexos, as traje-
tórias individuais e coletivas, as políticas econômicas eivadas de interesses 
de grupos dominantes, de uma sociabilidade que estabelece limites de 
garantias de direitos, esses elementos compõem, dentre outros, as contra-
dições das conquistas efetivas, reais de diversos segmentos. Particularizo a 
população negra e tudo que envolve as estratégias necessárias para políticas 
que não eliminarão a dívida histórica com negras e negros, mas conseguirão 
mexer no presente com desdobramentos no futuro.

Essas tentativas de discussões estão sendo tecidas ao longo das discipli-
nas, resultando em construções teóricas e expondo em espaços de eventos, 
de grupos de estudo, na perspectiva de amadurecimento teórico e contribui-
ções de outras pessoas a partir dos diálogos e reflexões para a construção 
da dissertação, que a cada escrito tem um elemento ou elementos a mais a 
se pensar. Uma perspectiva de cada vez mais se aproximar da proposta ini-
cial de pesquisa que parte da indagação das mulheres negras na educação 
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como professoras com recorte de gênero e raça. Afinal, professoras negras, 
servidoras públicas federais que acessaram a lei 12.990/2014 constituem-
-se com um posicionamento antirracista em suas práticas profissionais?

Metodologia

Para essa produção, o ancoramento tem sido leituras a partir das discipli-
nas do mestrado como formação social e econômica do Brasil, fundamentos 
de análise do Estado brasileiro contemporâneo e políticas públicas no Brasil, 
são disciplinas que tem permitido avançar na busca de referências biblio-
gráficas, fazendo os recortes necessários e analisando os/as interlocutores/
as que serão recorrentes para pensar mulheres negras (gênero); raça, edu-
cação, políticas de ações afirmativas.

Essas iniciais reflexões tem sido adotadas como aproximações teórica 
que contribuam com o olhar de pesquisadora, que não é neutra, mas que 
também exige um distanciamento que não comprometa as análises futu-
ras da pesquisa na perspectiva científica. E práticas com aproximações de 
vivências com mulheres e homens negros, com a experiência de está no 
âmbito educacional, ainda que não como docente.

Essa ainda não é a pesquisa, o artigo apenas aponta que tenho me voltado 
para a temática, por identificação, por ter indagações, por sentir-me provo-
cada pelo racismo que atravessa e estrutura relações, por compreender que 
esse processo requer estudos, pesquisas profundas, calcadas em dados 
que precisam ser levantados, sistematizados, avaliados e publicizados.

O(s) caminho(s) para esse estudo estão sendo tecidos e essa é uma 
etapa, produções teóricas, envio para eventos e oportunidades de debates, 
discussões e muito aprendizado com anotações e reflexões que apontem 
elementos para (re)construções de histórias, trajetórias e espaços.

Resultados e discussão

Os resultados concretos, pensando na dissertação estão sendo tecidos, 
construídos inicialmente com as leituras de artigos, de livros que tragam a 
discussão de mulheres negras, educação, marcadores de raça e gênero, o 
lugar ocupado por elas na docência alinhados com as disciplinas do mestrado 
profissional em avaliação de políticas públicas (MAPP – UFC) que constri-
bui ricamente com as discussões de Estado em vários contextos históricos, 



2282
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

mas também da sociedade civil. Da necessária construção epistêmica, do 
desenho avaliativo que está sendo pensado, estruturado na disciplina atual 
de planejamento e avaliação de políticas públicas.

Portanto, a perspectiva nesse momento é de gerar discussões nos espa-
ços acadêmicos, com possibilidades de agregar conhecimento, referências 
de leituras, troca de informações e experiências que proporcionem o acú-
mulo necessário para uma pesquisa científica.

Considerações finais

As iniciais reflexões aqui tecidas teve como objetivo explicitar que a luta 
por uma educação antirracista, é uma pauta constante de negros e negras, 
que esse olhar e leitura é anterior a movimentos institucionalizados e que 
o Estado exerceu um papel fundamental nesse processo seja por ação ou 
omissão, sobretudo a partir da década de 1930, quando políticas públicas 
passam a ser formuladas e executadas na perspectiva de desenvolvimen-
toda nação.

A importância de colocar em xeque essa ausência de políticas públicas 
de educação voltadas para a população negra revela o quanto ainda pre-
cisamos caminhar, mas também oquanto já conquistamos e nos requisita 
vigilância frente ao desmonte que o Estado vem passando no que se refere 
a garantir direitos, construção de cidadania, respeito a diversidade e políti-
cas públicas ancoradas na equidade, vislumbrando uma sociedade menos 
desigual, uma vez que esse é o limite desse modo de vida e estrutura da 
presente sociabilidade.
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NO IFCE – CAMPUS 
CEDRO, UMA ANÁLISE DO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL.

Marcones da Silva Nascimento1 | José Auricio Lopes Araújo2

Resumo: O presente trabalho é fruto de uma análise institucional, reali-
zada no setor de Serviço Social do Instituto Federal de Educação Ciência 
e Tecnologia do Ceará, IFCE - Campus Cedro. Tendo como objetivo anali-
sar as condições que operam a materialização da Política de Assistência 
Estudantil, em especial a concessão de auxílios estudantis, visando proble-
matizar a realidade a partir de uma análise crítico dialética, abordando as 
principais fases da política de assistência estudantil. Articulando-se com a 
dimensão da totalidade a realidade do setor de Serviço Social do campus 
diariamente convive com as expressões da “questão social” que chegam 
para os/as profissionais em forma de demandas institucionais e são solu-
cionadas conforme as possibilidades e os limites institucionais.
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Introdução

A assistência estudantil, tem suma importância dentro das instituições 
de ensino, por se tratar de uma política que busca a permanência dos 
jovens no ensino superior e profissionalizante. A sua ampliação teve 

impacto substancial para os/as assistentes sociais, que viram no leque de 
expressões da “questão social”, uma oportunidade para ingressar no mer-
cado de trabalho, além disso contribuir na construção de análises sobre o 
papel do/a assistente social no espaço educacional. Na nossa análise pro-
curaremos sistematizar de forma crítica a nossa experiência na assistência 
estudantil, em especial o setor de Serviço Social.

Assim um dos tópicos situa o espaço onde está inserido a atuação profis-
sional, evidenciando a estrutura organizacional do campus e suas respectivas 
coordenações. Prosseguindo na análise o trabalho busca compreender a 
política de assistência estudantil através de sua história, marcada por dois 
momentos: o primeiro que vai desde a criação da primeira universidade, e o 
segundo que é o processo de democratização da sociedade brasileira.

Essa oportunidade de conhecimento da realidade onde o Serviço Social 
está inserido, nos possibilita enquanto discentes, ampliar nossa visão sobre 
a profissão, bem como perceber quais os determinantes que estão por trás 
da atuação profissional, quais são os embates do cotidiano, as dificulda-
des que são postas mediante a operacionalização da política de assistência 
estudantil.

Por fim, o tópico que trata da análise do setor, busca sinalizar a divisão de 
auxílios, trazendo dados dos editais, a equipe técnica que compõe a assis-
tência estudantil, os instrumentos de análise das demandas que chegam ao 
setor, e as principais características destas.

Metodologia

Eis o nosso ponto de partida: as condições de vida e trabalho do enorme 
conjunto de pessoas que encontram-se à margem da produção e do gozo 
da riqueza socialmente produzida são reveladoras de que a desigualdade 
social é concernente ao desenvolvimento do capitalismo e de suas forças 
produtivas. Assim, a luz da teoria social crítica de Marx, buscamos proble-
matizar a “questão social” no espaço educacional, que põe e repõe limites 
para a efetivação da política de asssistência estudantil.
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As duas fases da política de assistência estudantil

A compreensão das políticas de assistência estudantil, atravessam dois 
momentos: O primeiro que vai desde a criação da primeira universidade até 
o período de democratização política (segunda fase), aqui podem ser vistos 
debates e políticas que resultaram numa reconfiguração das políticas de AE.

Esse primeiro momento, tem seu início no Governo de Getúlio Vargas 
(1930), através de uma proposta de reforma da educação no país, existe 
uma primeira tentativa de regulamentação da Assistência Estudantil. Essa 
passa a integrar a CF de 1934, em que seu artigo 157, propõe os benefí-
cios de material escolar, bolsas de estudo, assistência alimentar, dentária e 
médica. Um dos grandes marcos desse período foi a criação da UNE – União 
Nacional dos Estudantes em 1937, apoiada pelo Ministério da Educação, 
porém nem todos os estudantes concordavam com a forma que ocorreu 
essa criação, por conta de um certo aparelhamento do estado, e muitos 
dirão que oficialmente sua criação foi em 1938 durante o

Congresso Nacional do Estudantes. Nesse congresso houve a aprovação 
de um Plano de Reforma Educacional, que pretendia solucionar problemas 
educacionais, auxiliar os estudantes com dificuldades econômicas.

Neste contexto, no que se refere as universidades, houve uma expan-
são a partir de 1940, essa pode ser explicada, pelo contexto de pós-guerra, 
onde a sociedade brasileira passou por um processo de urbanização e 
desenvolvimento, o que fez aumentar as necessidades de investimento em 
profissionais para atuarem no mercado. Neste mesmo lastro, a assistência 
estudantil passa a ater garantida na legislação caráter de obrigatoriedade 
para todos os níveis de ensino. Em 1961 a UNE realiza um Seminário Nacional 
de Reforma Universitária, e a partir deste, elaboram um documento que soli-
cita que as universidades fossem espaços de todos, através da criação de 
cursos acessíveis a todos. Neste mesmo ano, a LDB estabelecia em seu 
artigo 90, a assistência médico odontológica e de enfermagem aos alunos e 
o artigo 91, oferecerá aos educandos bolsas gratuitas para custeio total ou 
parcial dos estudos.

Durante o período da república populista, houve um movimento de cria-
ção das cidades universitárias, inspiradas no modelo americano de campus. 
Essas universidades ocupariam espaço próximos as periferias, pois eram os 
únicos terrenos disponíveis para construção, mas isso não significava que a 
população periférica tivesse acesso à universidade.
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A partir de 1964, com a ditadura militar, o estado brasileiro assumiu o 
controle de várias instituições, orientou gastos, buscou estreitar relações, 
principalmente com o setor privado, impulsionando a criação de instituições 
privadas, e no que se refere a universidade pública, houve um aumento do 
incentivo a pesquisa e a pós-graduação. No ano de 1970, o governo federal 
criou o DAE- Departamento de Assistência Estudantil. (vinculado ao MEC), 
que possibilitou uma política de assistência estudantil para graduando em 
nível nacional, dando ênfase para os programas de alimentação, moradia, 
assistência médico-odontológico. O Governo passou a ter uma maior preo-
cupação com as políticas de assistência estudantil no final da década de 
1970 e 1980. De certa forma, essas políticas até o momento tinham um 
caráter muito pontual. Estavam na maior parte das vezes relacionadas aos 
direitos dos indivíduos a educação, a organização dos estudantes em cen-
tros voltados para sua adaptação e participação no espaço acadêmico. Não 
havia uma política a nível nacional, voltada e estruturada para a eficácia a 
assistência estudantil.

A segunda fase da assistência estudantil, inicia no processo de redemo-
cratização da sociedade brasileira. Isto ocorre principalmente devido a uma 
grande crise econômica presente no governo militar.

A segunda fase das políticas voltadas a assistência estudantil é 
marcada por um momento em que a sociedade entra em pro-
cesso de democratização. No mundo há uma forte tendência 
para pensar a inclusão dos indivíduos na sociedade como um 
todo, sendo a educação um dos seus maiores enfoques. (COSTA, 
2009, p. 12)

Esse processo de organização da sociedade, com pautas políticas vol-
tadas para a garantia de direitos, culmina na Constituição Federal de 1988, 
estabelecendo um profundo diálogo, sobre os princípios democráticos, 
dentre eles está a educação que passa a ser pensada sobre um viés mais 
equitativo, onde se compreende que políticas voltadas para a permanência 
nas universidades são necessárias.

Neste processo é importante destacar ações que foram essenciais 
para a ampliação e permanência nas universidades: O Prouni (Programa 
Universidade para todos), o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante de 
Ensino Superior), o Reuni ( Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
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e Expansão das Universidades Federais) e o PNAES (Plano Nacional de 
Assistência Estudantil. Achamos importante sinalizar e apresentar minima-
mente cada uma dessas ações.

O Fies, é um programa que financia cursos de graduação no ensino supe-
rior, para estudantes, que não possuem condições financeiras de arcar com 
os curtos de sua formação profissional. A instituição de ensino que adere ao 
programa deve estar credenciada junto ao MEC, e possuir avaliação positiva. 
O programa foi criado em 1999, através de uma medida provisória nº 1.827. 
Os estudantes após a conclusão do curso, efetuam o pagamento parcelado 
do valor que foi financiado.

O Prouni criado em 2004, concede bolsas de estudos parciais ou inte-
grais em cursos de graduação. O programa oferece isenção de tributos as 
instituições que aderirem. O processo para aprovação no programa se dá via 
ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio. Existe também um incentivo para 
continuidade dos estudos por meio de Bolsa Permanência. Os programas 
FIES e Prouni, estão exclusivamente ligados a questão do financiamento de 
mensalidades, pois, no que se refere a manutenção do estudante na institui-
ção, os programas não cobrem.

O Reuni, foi criado em 2007 pelo decreto de nº 6.096, tendo como obje-
tivo dar condições para a expansão das universidades federais, ampliando 
o acesso e garantindo a permanência dos estudantes nos espaços de for-
mação profissional. O programa também tem como objetivo investir em 
infraestrutura e recursos humanos, formando professores para lecionar 
na educação básica. Conjunto ao Reuni, foi criado o PNAES, que se des-
tina a dar subsídios para a permanência dos alunos de baixa renda dentro 
das Instituições de Ensino Superior – IES. Conforme o plano, esse auxílio 
será feito por meio de auxílio moradia, transporte, alimentação, assistên-
cia à saúde, inclusão digital, atividades culturais, esporte, creche, apoio 
pedagógico.

A partir desse contexto é possível visualizar que a assistência estudantil 
teve longa expansão a partir da estruturação destas políticas. Foi a partir 
dos anos 2000 que essas ações puderam ser ampliadas, considerando a 
conjuntura de neodesenvolvimentismo. Porém este modelo veio se exau-
rindo aos longos dos anos, e sendo substituído por um modelo, totalmente 
privatista neoliberal, que busca não só privatizar as estatais, mas sim a pri-
vatização dos direitos sociais adquiridos na CF de 1988. Constata-se que 
a primeira fase das políticas de assistência estudantil, residem em ações 
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pontuais, sem um planejamento e um estudo adequado da realidade educa-
cional do país, já a segunda fase é marcada pela redemocratização, processo 
pelo qual torna-se possível pensar uma sociedade que inclua os indivíduos 
nos vários espaços democráticos.

Inserção do serviço social na política de assistência estudantil 
do IFCE – Campus Cedro.

A estrutura organizacional do IFCE Campus Cedro conta com Direção 
Geral, Diretoria de Administração e Planejamento e Diretoria de Ensino, 
abaixo das diretorias estão as coordenações. No âmbito da Diretoria de 
Ensino, existem as seguinte Coordenações: Coordenação de Controle 
Acadêmico, Coordenação de Biblioteca, Coordenação Técnico-Pedagógica 
e Coordenação de Assuntos Estudantis – CAE, esta é constituída pela 
Coordenação de Assistência Estudantil, que responde pelos Setor de 
Psicologia, Enfermagem, Odontologia e Serviço Social.

Desse modo, o setor de Serviço Social faz parte da equipe de Assistência 
Estudantil do IFCE – Campus Cedro, atuando em consonância com o 
programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) do Ministério da 
Educação – regulamentado pelo Decreto 7.234/2010 – presta assistência 
aos discentes matriculados na referida instituição, ampliando as condições 
de permanência e apoio a formação acadêmica dos discentes e contribuir 
para a redução da evasão e para melhoria do desenvolvimento acadêmico e 
biopsicossocial do discente.

Conectado a esta totalidade, a realidade do espaço sócio ocupacional da 
Assistência Estudantil no IFCE – Campus Cedro e do Setor de Serviço Social 
diariamente convive com as diversas expressões que chegam para os/as 
profissionais em forma de demandas institucionais. Dentre elas percebe-
mos: pobreza, desemprego no núcleo familiar, gravidez na adolescência, 
problemas de ensino-aprendizagem, evasão escolar, pouca participação 
política dos discentes nas decisões do campus, bem como na organização 
de pautas.

A questão social é indissociável da sociedade capitalista, não só por 
seu caráter coletivo de expropriação da riqueza produzida, mas, porque é o 
amálgama de todas as expressões de desigualdades e lutas sociais, produ-
zidas e reproduzidas no movimento contraditório das relações sociais, e de 
forma ampliada, no tempo do capital fetiche (IAMAMOTO, 2007).
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Também está relacionada intrinsicamente as várias arenas de lutas polí-
ticas e culturais na disputa entre projetos societários distintos e totalmente 
antagônicos. Produz-se uma população relativamente supérflua e não ime-
diatamente passível de integração ao processo de acumulação do capital.

Como já mencionamos o Setor de Serviço Social, está localizado na 
assistência estudantil, e tem como tarefa principal a concessão de auxílios 
e acompanhamento dos discentes que são comtemplados. A divisão dos 
auxílios obedece ao Regulamento da Assistência Estudantil – RAE, que em 
seu artigo 5º classifica os mesmos em: Auxílios ao estudante em situação 
de vulnerabilidade social e Auxílios universais. Os auxílios de vulnerabili-
dade são: moradia, alimentação, transporte, óculos, didático pedagógico, 
discentes mães/pais e auxílio formação. Os universais são: visitas/viagens 
técnicas, acadêmico, pré-embarque internacional e PROEJA.

No que se refere a equipe de trabalho, o Departamento de assistência 
estudantil – DAE, conta com uma equipe multiprofissional (todos profissio-
nais concursados), duas assistentes sociais, uma coordenadora de assuntos 
estudantis, uma coordenadora de assistência estudantil, um psicólogo, uma 
odontóloga, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem, e três assisten-
tes de alunos.

Muitas ações são atribuídas ao setor de serviço social, entendendo que 
diversas esbarram na questão orçamentária, o que de certa forma limita cer-
tas atuações profissionais. Dentre as atividades destacamos: atendimentos 
sociais e orientações; entrevistas sociais; estudos de caso; visitas domici-
liares; elaboração de relatório; encaminhamento e articulação com outras 
políticas públicas; análise e acompanhamento social das demandas sociais 
postas pela comunidade acadêmica; realização de estudos e pesquisas 
sociais; avaliação socioeconômica; emissão de parecer social; seleção de 
estudantes para concessão de auxílios e bolsas estudantis; execução do 
SISAE (Sistema Informatizado de Assistência Estudantil do IFCE); acompa-
nhamento social, acadêmico dos discentes beneficiados com os auxílios 
estudantis; planejamento do orçamento destinado aos auxílios estudantis; 
Elaboração de editais e documentos pertinentes ao processo de seleção de 
auxílios; contribuição nas atividades socioeducativas do campus; articula-
ção com a equipe multiprofissional e demais setores da instituição.

Os instrumentais que são utilizados pelas profissionais são: Formulário 
Socioeconômico (que em sua estrutura a ser preenchida conta com 
dados gerais do discente; situação socio familiar; condições de moradia; 
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caracterização do grupo familiar; gastos mensais familiares em reais e con-
dições de deslocamento.), que visa fazer uma análise sobre as condições 
dos discentes que solicitam auxílios e ao final há a emissão de um parecer 
social. Roteiro para visita domiciliar, que em geral é utilizado para uma aná-
lise mais aproximada da realidade dos/as discentes. Roteiro de entrevista 
familiar, onde constam informações essenciais para conhecer a renda per 
capita; situação de trabalho do/a provedor/a da família; situação de traba-
lho da família; participação em programas sociais; condições de moradia; 
origem escolar; presença de pessoas com deficiência; saúde familiar e 
estrutura familiar. Estes instrumentais permitem as profissionais, imprimir 
uma direção social estratégica nas suas ações e análises, possibilitam uma 
leitura crítica da realidade, conhecendo os determinantes que estão por trás 
da vida estudantil dos/as discentes.

O Setor conta também com a participação nas atividades do Projeto 
de Vida, que tem como objetivo contribuir para a formação de pessoas 
autônomas, engajadas, produtivas e atuantes. Trabalhando temas referen-
tes a cidadania, política e sociedade nos primeiros semestres dos cursos 
integrados.

Retomando a discussão sobre os auxílios, o setor atende aqueles de vul-
nerabilidade social, que são ofertados a partir de uma seleção feita seguindo 
critérios de edital (que é elaborado pelas assistentes sociais). No edital 
2018.1, de 1333 estudantes foram concedidos: auxílio óculos 6; pai/mãe 6; 
formação 6; transporte 50; moradia 63. No edital 2018.2, de 1194 estudan-
tes foram concedidos: auxílio óculos 11; pai/mãe 7; formação 6; transporte 
67; moradia 97.

Com esses auxílios busca-se dar apoio aos discentes para permanecer 
no curso, a assistência estudantil no IFCE, tem por enfoque a superação 
das dificuldades de aprendizagem, que podem repercutir nas situações de 
reprovação, retenção e evasão. Dos números que apresentamos podemos 
perceber que o Serviço Social é demandado a atuar junto ao processo de 
seleção dos discentes, como também no acompanhamento, pois, segundo 
o RAE o estudante não deverá ter mais de 02 (duas) reprovações no período 
letivo, exceto em situações justificadas pela equipe multiprofissional da 
Assistência Estudantil.

O processo de acompanhamento é amplo, pois, compreende desde 
o acesso ao sistema para verificação de notas, faltas, reprovações, como 
entrevistas, visitas domiciliares a fim de constatar alguma informação. 
Costa e Cavaignac entendem que:
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Processos estes bastante complexos, pois envolvem estudos 
socioeconômicos, visitas domiciliares, entrevistas e outras estra-
tégias que têm por objetivo conhecer a realidade familiar, social 
e cultural em que se inserem os discentes, de modo a identificar, 
entre os mesmos, aqueles para os quais tais auxílios são mais 
imprescindíveis à sua permanência na IES e à conclusão de seus 
estudos. (2017, p. 425).

Na análise percebemos que um grande volume de discentes não são 
contemplados, por conta da indisponibilidade de mais vagas, até mesmo 
pelos cortes que as instituições de ensino vêm sofrendo, com isso a política 
de assistência estudantil reforça o caráter seletivo e focalizado. O/a profis-
sional por vezes, fica de mãos atadas, por conta desses limites institucionais 
e macroestruturais.

Outras demandas que aparecem no setor, são questões vinculadas a vio-
lência contra mulher, gravidez na adolescência – reforçados pelo patriarcado 
e o machismo -, para além dos auxílios/bolsas, percebemos que no campo 
de estágio outras manifestações da “questão social” se fazem presentes, 
que demandam outras estratégias. Como demostra Costa e Cavaignac:

“A ideia de que o trabalho na assistência estudantil se configura 
como uma tarefa simples, que se restringe à administração de 
auxílios que garantam a presença de estudantes no espaço edu-
cacional, não corresponde à realidade”. (2017, p. 224-25).

Justamente não corresponde à realidade, por conta de que a “questão 
social” segundo Netto 2011, [...] diferentes estágios capitalistas produzem 
diferentes manifestações da “questão social[...]”, e como há uma tarefa 
determinada para o campo sócio ocupacional onde o/a profissional está 
inserido, requer uma articulação, principalmente com a rede de proteção 
social do município. Para que todas as manifestações que se coloquem 
como demanda institucional, ou de forma paralela, sejam encaminhadas e 
recebam o devido “tratamento”.

O projeto de vida, é muito importante nesse processo, além de realizar 
uma articulação com a equipe da assistência estudantil, possibilita perceber 
a partir de um estudo realizado junto aos/as discentes, quais são as proble-
máticas que devem se trabalhadas. O público alvo do projeto são os novatos 
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que ingressam nos cursos integrados, pelo estudo realizado pela equipe, a 
necessidade que se coloca como discussão, são temas como: estudo, polí-
tica, feminismo, violência contra a mulher, machismo, adoecimento mental. 
Todas estas temáticas são trabalhadas através de oficinas, workshops, 
rodas de conversas. O setor de Serviço Social, responsável por dois eixos 
para serem construídos, sociedade política; feminismo e violência contra a 
mulher.

Esse papel pedagógico do Serviço Social junto aos/as discentes têm 
importância imensa principalmente para a efetivação da direção social 
estratégica da profissão – denominado de Projeto Ético-político –, expressa 
nitidamente uma ruptura com tradicionalismo profissional, que embasou 
durante muito tempo a visão de mundo e atuação profissional, a partir de 
um amplo movimento de renovação da profissão, foi possível um amadu-
recimento na percepção de sociedade, assim o Serviço Social firma uma 
compromisso com novos valores e princípios ético-políticos.

Mesmo diante de tantas demandas colocadas, principalmente aquelas 
relacionadas a auxílios/bolsas, o papel educativo tem grande importância 
nas ações do setor. Para Cavaignac e Costa:

[...] o planejamento e a execução de atividades socioeducativas 
são um exemplo de trabalho em que o assistente social assume 
uma posição de sujeito da ação profissional, superando a posição 
de executor terminal de políticas, projetos e programas institucio-
nais. (Cavaignac e Costa, 2017, p. 426).

Das atividades que já destacamos, merecem também ser pontuadas 
outras que são realizadas, ou que ainda serão. São elas: semana da inte-
gração, dia internacional da mulher, campanhas de combate ao bullying, 
campanha sobre o orgulho LGBTQ+, setembro amarelo, fórum de assistência 
estudantil. Essas atividades sócio educativas, contribuem para uma aproxi-
mação com a realidade dos sujeitos, e inclusive suas percepções sobre a 
assistência estudantil, tudo isto joga no sentido de os/as profissionais, tam-
bém realizarem as suas análises, e aprimorarem sua prática profissional.

Percebemos também que muitos estudantes de repúblicas3, estão 
constantemente no setor, seja para a solicitação de auxílios, ou para o 

3 Repúblicas são casas alugadas por um grupo de alunos, que dividem as despesas entre si.
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acompanhamento realizado pelas profissionais. É recorrente entre os 
mesmos o uso abusivo de álcool, não dentro da instituição, mas em suas 
residências, e isso tem peso sobre a formação. Percebemos que era neces-
sária uma articulação com o CAPS da cidade, para a realização de oficinas, 
rodas de conversas, possibilitando a construção de uma política de redução 
de danos, e trabalhar a questão da saúde mental.

Considerações finais

Perceber a realidade social como mutável, é uma das tarefas difíceis 
atualmente, por conta de uma onda conservadora que assola o nosso país. O 
estado democrático de direito tem sido violentamente golpeado. A educação 
nesse processo tem sofrido os rebatimentos de tal onda, com os contingen-
ciamentos adotados pelo Ministério da Educação, que reduz drasticamente 
o orçamento da Universidades e Institutos Federais, afeta o funcionamento 
dessas instituições colocando em xeque o ingresso de novos discentes.

Desse modo, podemos constatar que são diversas as expressões da 
“questão social” presentes no IFCE – Campus Cedro, e como essas vem se 
agudizando diante do atual cenário neoliberal, que se funda na concepção 
de que as necessidades sociais não devem passar pela órbita do Estado; 
pelo contrário, é o mercado que deve atendê-las. E nisto se processa uma 
total precarização e um desmonte dos direitos conquistados pela classe tra-
balhadora, pois na égide da financeirização os direitos não são vistos como 
perspectivas universais, mas, sim, individuais, onde cada um é responsável 
pela sua trajetória e já dispõe dos meios para concorrer entre si. Essa lógica 
financeira:

[...] impõe mecanismos de ampliação da taxa de exploração via: 
políticas de gestão; “enxugamento de mão-de-obra; intensifi-
cação do trabalho e aumento da jornada sem correspondente 
aumento dos salários; estimula à competição entre os trabalha-
dores em um contexto regressivo, que dificulta a organização 
sindical; chamamentos à participação para garantia das metas 
empresariais; ampliação das relações de trabalho não formali-
zadas ou “clandestinas”, com ampla regressão dos direitos [...] 
(IAMAMOTO, 2008, p. 113-114)
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Os direitos sociais, sob este pensamento, são derrubados e transforma-
dos em serviços, onde há compra e venda no mercado. A grande privatização 
neoliberal não é das empresas estatais, mas dos direitos transformados em 
serviços mercantis. A ideologia que irá guiar este processo de legitimação é 
a meritocracia, segundo a qual cada indivíduo se torna um investimento que 
a família faz, segundo o dicionário Oxford Advanced Learner´s Dictionary 
(2005), a seguinte definição: “País ou sistema social onde as pessoas obtêm 
poder ou dinheiro com base em sua capacidade”. Essa ideologia torna as 
pessoas empresárias de si mesmas, por isso este ideário compreende que 
não existem classes sociais, acreditando que na busca por emprego há uma 
negociação de igual para igual com um empregador. Nessa perspectiva, o 
empregado deve ser como uma empresa que presta serviços e que já vem 
com tudo na bagagem, plano de saúde, cursinho, seguros etc.

Essa ideologia, tem forte impacto nas instituições de ensino, sobre os dis-
centes, e rebatem nas demandas institucionais que chegam até o setor, por 
isso como proposta de intervenção, vamos perceber como os/as discentes 
olham para a assistência estudantil, quais são as suas percepções? Como 
eles enxergam as ações? O que eles entendem por assistência estudantil? E 
com base nesses questionamentos vamos montar uma proposta interven-
tiva, para dar visibilidade ao setor, e acentuar a importância da assistência 
estudantil dentro das universidades e institutos federais.

Realizando assim, uma análise articulada com a totalidade, mostrando 
que a conjuntura atual tem peso específico sobre as ações do setor, e suas 
múltiplas determinações. A educação é terreno de formação dos sujeitos 
e principalmente em favor da garantia de direitos, “Educar para um outro 
mundo possível é educar para a qualidade humana para além do capital”, 
(István Meszáros).
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O PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES 
E O PROGRAMA MULHER E CIÊNCIA EM SEUS NEXOS 
CONVERGENTES COM A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Raiana Marjorie Amaral de Oliveira1 | Lenina Lopes Soares da Silva2

Resumo: A presença das mulheres na educação ao longo da história do Brasil 
foi sempre motivo de embates que vão da proibição legal ao preconceito de 
fato em relação aos espaços educacionais e profissionais que essas pode-
riam assumir como sujeitos sociais. Em 2003, o Estado brasileiro assume a 
gestão das políticas para as mulheres com a criação da Secretaria Nacional 
de Políticas para Mulheres. Em 2005 é lançado o I Plano Nacional de Políticas 
para Mulheres e até 2013 foram lançados mais dois planos. Ainda em 2005, 
vemos o lançamento do Programa Mulher e Ciência como uma ação estatal 
direcionada a um público específico – as mulheres. Nessa comunicação, no 
sentido de buscar os nexos convergentes entre os planos e o programa refe-
ridos, objetiva-se analisar os documentos bases que regulamentam essas 
políticas, buscando compreender os direcionamentos e diretrizes contidos 
neles que nos permitam afirmar o seu papel preponderante para o aumento 
dos níveis de escolaridade e de ocupação das mulheres no Brasil, particu-
larmente, na educação profissional. Trata-se de uma pesquisa de cunho 
bibliográfico e documental que traz argumentações construídas em aportes 
de dados extraídos de organizações oficiais estatais que mostram onde se 
encontra a presença das mulheres brasileiras na educação. Considera-se que 
ocorreu a partir de 2004 um significativo aumento de mulheres em todos os 
níveis da educação no Brasil, inclusive, nos espaços de educação profissional 
e nos de educação superior, incluindo-se os de mestrado e doutorado.
Palavras-chave: Plano Nacional de Políticas para Mulheres; Programa 
Mulher e Ciência; Educação Profissional.
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Introdução

A identidade da mulher foi construída socialmente no Brasil sob influên-
cia da formação histórico-cultural do país, marcada pelo patriarcado 
e pelas relações de subordinação. Dessa forma, historicamente foram 

definidos socialmente papéis e atividades a serem desenvolvidos pelas 
mulheres. Esses se diferenciavam das atividades destinadas aos homens, 
assim como, o lugar que cada um ocuparia dentro da organização social.

Diante dessa constatação entendemos que para mudar essa identidade 
são necessárias mudanças nos papéis delegados às mulheres. Nesse sen-
tido, são requeridas políticas públicas como ações de Estado que visem 
solucionar um problema social ou minimizar os flagelos das condições 
sociais e econômicas que acometem a população, como no caso das mulhe-
res e seus espaços na organização social brasileira. Conforme Saraiva e 
Ferrarezi (2016) política pública um conjunto de decisões públicas que obje-
tivam equilíbrio social, com a finalidade de justiça social, consolidação da 
democracia e manutenção do poder. As políticas devem ser implementadas 
através de ações que busquem mudar qualitativamente a realidade social. 
Essas podem ser implementadas através de programas, projetos e ações 
que possibilitem atingir o objetivo proposto. Assim, o Estado deve assumir 
a condução de políticas que promovam a inserção de cidadãos e cidadãs 
como sujeitos sociais de forma equânime.

De acordo com Souza (2014), a escolha da profissão é marcada e defi-
nida historicamente na sociedade, sendo atribuídas socialmente profissões 
específicas para mulheres e outras para homens. Ainda segundo a autora, 
atribuir a uma profissão o caráter feminino, significa afirmar que existam 
profissões que não devem ser exercidas por mulheres.

Nogueira (2004) traz o termo da divisão sociossexual do trabalho, 
influenciada pelas relações sociais estabelecidas na sociedade. Com a crise 
do capital e as estratégias da reestruturação produtiva para superá-las, as 
mulheres foram chamadas a assumir postos de trabalho também no campo 
da produção em meados dos anos 1970. Porém, as relações de desigualda-
des se perpetuavam no tocante às ocupações. Neste período, tivemos uma 
série de movimentos políticos que questionavam os padrões culturais da 
sociedade brasileira em todas as dimensões da vida, inclusive os vinculados 
ao papel das mulheres na organização social.
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Segundo Azevedo e Passos (2015) com as discussões a respeito da teoria 
da divisão sexual do trabalho gerou-se a questão da des/profissionaliza-
ção do trabalho das mulheres. Foi observado também que essas ocupavam 
espaços de trabalhos não valorizados e que não geravam produtos de valor. 
Dessa forma, foi se criando no imaginário social que o trabalho das mulhe-
res não necessitava de formação, mas, sim, daquilo que é influenciado por 
características historicamente definidas como qualidades biológicas do 
sujeito/ser - mulher. Esse processo de subalternidade tem início nas rela-
ções estabelecidas no espaço doméstico e se perpetua para os demais 
espaços, que influenciam também as relações de trabalho, e consequente-
mente, o lugar das mulheres na organização social.

Assim, considerando o processo exposto, a participação das mulheres na 
educação ao longo da história do Brasil foi sempre motivo de embates que 
vão da proibição legal ao preconceito de fato em relação aos espaços profis-
sionais que essas poderiam assumir como sujeitos sociais. Entretanto, em 
relação à educação das mulheres, de acordo com dados do Censo Escolar, 
desde o ano de 1996, o número de matrículas de mulheres vem aumentando 
em todos os níveis de ensino. Em meados dos anos 2000, o Estado brasileiro 
assume o comando político no que tange às políticas para as mulheres com 
a Secretaria de Políticas para Mulher do Governo Federal (SPM), criada em 
2003, que institui 2004 como o Ano da Mulher. Isso estimulou a criação de 
programas e ações voltados para o fomento da participação das mulheres 
em diversas áreas. Neste contexto, temos ainda em 2004, a I Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres na qual as discussões resultaram 
na elaboração do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), 
publicado em 2005. (BRASIL, 2005).

O I PNPM traz 199 ações orientadas por pontos fundamentais que alber-
gam atitudes políticas direcionadas para: igualdade e respeito à diversidade; 
equidade; autonomia das mulheres; laicidade do Estado; universalidade das 
políticas; justiça social; transparência dos atos públicos; e participação e 
controle social. As ações foram traçadas tendo como parâmetros quatro 
linhas de atuação: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; 
educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e 
direitos reprodutivos; e ainda, enfrentamento a violência contra as mulheres. 
(BRASIL, 2005).

Diante de um momento histórico-político favorável à inserção da mulher 
como sujeito social, tem-se o lançamento do Programa Mulher e Ciência 
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(PMC) em 2005. O Programa objetiva estimular a produção científica e a 
reflexão acerca das relações de gênero, mulheres e feminismos no país; e 
promover a participação da mulher no campo das ciências e na vida acadê-
mica. Este foi planejado e formulado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), o Ministério da Educação (MEC) e a SPM. Tem como 
parceiros: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Organização das 
Nações Unidas (ONU-Mulheres). (LIMA, 2017).

O PMC prevê dentre as suas ações: Pensando Gênero e Ciência que obje-
tiva debater o papel das mulheres no setor de Ciência e Tecnologia, assim 
como Meninas e Jovens fazendo Ciência, Tecnologia e Inovação, que busca 
ampliar o número de estudantes do sexo feminino nas áreas de ciências 
exatas, engenharias e computação. Além de ações que busquem trazer 
reflexões sobre a temática para discussão nas instituições de ensino básico 
e superior. Observa-se que o PMC é uma das ações da PNPM, todavia, em 
seus documentos isto não fica explícito.

Segundo Lima (2017), os documentos do MCTI não trazem as ques-
tões da participação da mulher em suas discussões. O Programa Mulher 
e Ciência é considerado um marco por ser a primeira iniciativa que busca 
ampliar a participação da mulher na área de ciência e tecnologia. Esse cul-
minou nas discussões do Grupo de Estudo entre a SPM e o MCTI, sendo 
formalizado pela Portaria Ministerial MCT/SPM nº 437, de 31 de agosto de 
2004. No decorrer das Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia, que 
teve sua primeira edição em 1985 até a quarta em 2010, não se discutiu a 
participação da mulher, embora, a temática da inclusão tenha entrado na 
pauta, foi limitada às disparidades regionais no que se refere a formação em 
áreas de ciência e tecnologia e a chegada desse tipo de formação à popula-
ção em situação de vulnerabilidade social e econômica. (LIMA, 2017).

Nesse sentido, nossa problemática busca suportes para a compreensão 
das formas como as políticas já apresentadas, trazem contribuições para a 
inserção das mulheres no campo da educação profissional. Entendendo-se 
educação profissional na perspectiva da formação integral e da politecnia, 
portanto, uma educação que pode inserir as mulheres na organização social 
em igualdade de condições com os demais sujeitos sociais.

Nessa comunicação, no sentido de encontrar os nexos convergentes 
entre o plano e o programa referidos, objetiva-se analisar os documen-
tos bases que regulamentam essas políticas, buscando compreender os 



2302
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

direcionamentos e diretrizes contidos neles que nos permitam afirmar o 
papel preponderante dessas para o crescente aumento dos níveis de esco-
laridade das mulheres no Brasil, particularmente, sua inserção na educação 
profissional.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico e documental, que é 
parte de um estudo exploratório mais amplo que utilizará como fonte de 
pesquisa, documentos legais que regulamentam e norteiam as políticas 
apresentadas, trazendo também argumentações construídas em aportes 
de dados extraídos de instituições estatais que mostram onde se encontra a 
presença das mulheres brasileiras na educação e na educação profissional.

Para o entendimento dos caminhos da pesquisa, apresentamos, ini-
cialmente, uma breve contextualização sobre a educação profissional, em 
seguida apresentaremos os PNPM, contextualizando-os e discutindo as 
mudanças, especialmente no que se refere à educação das mulheres, em 
sequência abordaremos o PMC, considerando seus objetivos, ações e metas. 
Nos resultados faremos a apresentação dos nexos convergentes entre o 
PNPM, o PMC e a Educação Profissional, sinalizando os possíveis avanços 
e os desafios que essas políticas trouxeram à participação das mulheres 
nesse campo educacional. E por fim, as considerações finais da pesquisa.

Desenvolvimento

Para compreensão do estudo aqui apresentado, salientamos que a con-
cepção de educação profissional aqui considerada é a da formação que 
permite a compreensão do processo produtivo de forma crítica e complexa, 
e não apenas o adestramento dos estudantes às necessidades de mer-
cado em suas perspectivas econômicas. Na perspectiva de uma formação 
politécnica.

De acordo com Kuenzer e Grabowski (2006) a educação profissional arti-
cula-se à educação básica, assegurando a formação para o exercício da 
cidadania e participação nos processos sociais e produtivos. Assim, consi-
deramos a educação profissional no sentido da formação que compreende 
as dimensões social, política e produtiva nas quais a ciência e a tecnologia 
são imprescindíveis para a vida nas sociedades atuais.
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Segundo Frigotto (2010) a trajetória da educação profissional no Brasil, 
foi marcada pela dualidade com a educação chamada propedêutica que per-
maneceu ao longo dos anos. Nesta trajetória, a educação brasileira passou 
por diversas reformas, porém, a educação profissional nesse contexto foi 
marcada pelo tecnicismo, não havia espaço para a formação crítica e refle-
xiva, marcada pela transferência de saberes com baixa exigência intelectual.

De acordo com Moura (2010), o Decreto nº 5.154/2004 traz a proposta 
de integração do ensino médio com o profissional, apontando na direção 
da educação politécnica, “compreendendo-a como uma educação unitária 
e universal, destinada à superação da dualidade entre cultura geral e cultura 
técnica [...]” (p. 74), porém o autor sinaliza as dificuldades de implementar 
uma educação de perspectiva politécnica no Brasil.

Já para Machado (2010) seria o momento de construção de novos pro-
jetos pedagógicos que rompessem com o academicismo do ensino médio 
e com o tecnicismo do ensino profissionalizante, buscando uma formação 
integral e contextualizada com a realidade, preparando os egressos como 
agentes de transformação social, e afirma que “[...] é importante que a 
educação escolar não seja vista de forma unilateral, voltada apenas para 
a satisfação das necessidades espontâneas dos indivíduos, mas para o 
processo que produza aspirações mais elevadas e enriquecedoras de eman-
cipação do gênero humano” (p. 91).

De acordo com Ramos e Frigotto (2017) esta concepção de educa-
ção tem como objetivo formar pessoas que compreendam a realidade ao 
mesmo tempo que possam atuar profissionalmente, intervindo produtiva e 
politicamente, objetivando transformar a sociedade.

Considerando o objeto deste estudo, apresentamos o brevemente os 
Planos Nacionais de Políticas para Mulheres. O I PNPM, publicado em 2005, 
é fruto da I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, que ocorreu em 
Brasília no ano de 2004, e traz 199 ações, orientadas por pontos fundamen-
tais como os já citados.

Em 2007, com a II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, 
tem-se como resultado o II PNPM, composto por 388 ações, através de 11 
grandes áreas de atuação. Além de 94 metas e 56 prioridades. Observa-se 
nesse plano um aumento no número de ações e de linhas de atuação. A 
ampliação deste plano se comparado ao I PNPM, acrescenta às quatro 
linhas já presentes: a participação das mulheres nos espaços de poder e 
decisão; Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, 
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com garantia de justiça ambiental, inclusão social, soberania e segurança 
alimentar; Direito à terra, moradia digna e infra-estrutura social nos meio 
rural e urbano, considerando as comunidades tradicionais; Cultura, comu-
nicação e mídia não-discriminatórias; Enfrentamento ao racismo, sexismo 
e lesbofobia; e Enfrentamento às desigualdades geracionais que atingem 
mulheres, com especial atenção às jovens e idosas. Apresentadas, inicial-
mente, as ações e linhas do II PNPM observa-se que muito se avançou, 
considerando as ações e propostas do I PNPM (BRASIL, 2008).

Com a III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, no final do 
ano de 2011, num contexto em que tínhamos pela primeira vez na história 
do país uma presidenta, tivemos o fortalecimento da luta pelos direitos da 
mulher. Após a conferência, temos o III PNPM, para o triênio de 2013-2015, 
organizado em dez capítulos. Os dois primeiros capítulos tratam das temá-
ticas presentes nesse trabalho. O primeiro aborda a igualdade no mundo do 
trabalho e autonomia econômica, com ênfase nas políticas de erradicação 
da pobreza e garantia da participação das mulheres no desenvolvimento 
do país. Já o segundo capítulo, apresenta ações para a construção de edu-
cação para igualdade e cidadania, contribuindo para promover o acesso, a 
permanência e o sucesso de meninas, jovens, e mulheres à educação de 
qualidade. (BRASIL, 2013).

De acordo com as informações apresentadas no III PNPM, apesar de as 
mulheres já ultrapassarem os homens no que se refere à escolaridade, o 
campo educacional ainda é marcado por desigualdades, em especial pela 
marca do sexismo na escolha das carreiras. Assim, o III Plano apresenta 
no terceiro objetivo específico do capítulo dois, “Promover políticas para 
ampliação do acesso e permanência das mulheres no ensino profissional, 
tecnológico e no ensino superior, com destaque para as áreas científicas e 
tecnológicas, com igualdade de gênero, raça, etnia, considerando as mulhe-
res em sua diversidade” (BRASIL, 2013, p.23).

O III Plano apresenta também como metas no primeiro capítulo: traba-
lhar a diminuição da taxa de desigualdade de rendimentos entre homens 
e mulheres; e atender 180 mil mulheres em cursos de profissionalização e 
elevação de escolaridade em processos e programas distintos e descentra-
lizados, inclusive através do Programa Mulheres Mil. (BRASIL, 2013).

Já no segundo capítulo, que trata da educação, temos onze metas, entre 
elas: elevar o número de matrículas da educação profissional e tecnológica, 
em consonância com a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que apresenta 
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o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024; ampliar a oferta em até 
oito milhões de vagas para a educação profissional e tecnológica, com a 
concessão de até quatro milhões de bolsas; ampliar a oferta de cursos de 
profissionalização articulados com a elevação da escolaridade, especial-
mente para mulheres em situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2014).

No ano de 2015, aconteceu a IV Conferência Nacional de Políticas para 
as Mulheres. Essa chegou até a elaboração de um documento final com 
diretrizes que deveriam nortear as políticas de promoção de igualdade entre 
homens e mulheres, porém devido ao contexto político do país neste período, 
inclusive com o processo de impeachment da presidenta Dilma Roussef, não 
tivemos um Plano Nacional resultante da IV Conferência, além disso, tive-
mos o enfraquecimento das ações da SPM, que em outubro de 2015 perde 
o status de Ministério e é incorporada ao Ministério das Mulheres, Igualdade 
Racial e Direitos Humanos (MMIRDH). Esse com o Decreto nº 9.417, de 20 
de junho de 2018, passa a integrar o Ministério dos Direitos Humanos, que 
com o governo do presidente Jair Bolsonaro, passou a ser o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Assim, nesse contexto político 
de 2015 a 2018, não tivemos grandes avanços, nem a formalização de um 
novo Plano.

O Programa Mulher e Ciência (PMC), lançado em 2005, é uma ação esta-
tal direcionada às mulheres. De acordo com Lima (2017), o PMC provém de 
um contexto internacional e nacional de discussões a respeito da participa-
ção da mulher nas ciências, em especial, as mulheres cientistas de Física, 
que contribuíram para fomentar as discussões a respeito da temática.

No ano de 2002, em Paris, aconteceu a 1ª International Conference on 
Women in Physics. No Brasil, em 2003 temos a Comissão de Gênero no 
âmbito da Sociedade Brasileira de Física (SBF). No ano seguinte temos a 
Conferência de Mulheres Latino-Americanas nas Ciências Exatas e da Vida 
(LIMA, 2017).

A atuação da SPM, através da interlocução com o MCT, foi demandante 
para que o PMC entrasse na agenda, com os dois objetivos constantes 
desse, repetimos: estimular a produção científica e reflexão acerca das rela-
ções de gênero, mulheres e feminismos no país; e promover a participação 
da mulher no campo das ciências e na vida acadêmica. Inicialmente, foram 
estabelecidas três ações: chamada de pesquisa sobre mulheres, gênero e 
feminismos; prêmio anual na mesma temática para estudantes do ensino 
médio, superior, pós-graduação e escolas de ensino médio, e o encontro 
nacional de núcleos de pesquisa sobre mulheres, gêneros e feminismos.
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Os encontros intitulados: Pensando Gênero e Ciência objetivam estimu-
lar e fortalecer as pesquisas sobre a temática e estabelecer medidas e ações 
que promovam a participação da mulher no campo das ciências e nas car-
reiras acadêmicas. Foram realizados dois encontros. O I Encontro, no ano de 
2006, reuniu cerca de 200 grupos de pesquisa, possibilitando espaço para 
debate e construção de recomendações sob diversos eixos. O II Encontro 
aconteceu em 2010, sob o tema: Institucionalização dos estudos feminis-
tas, de gênero e mulheres no sistema de educação, ciência e tecnologia no 
Brasil.

O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, inspirado no Prêmio Jovem 
Cientista, é acompanhado pelo Serviço de Prêmios, vinculado à Diretoria de 
Cooperação Institucional (DCOI) do CNPq, e objetiva impulsionar a temática 
e estimular jovens talentos para as ciências, e teve onze edições, entre 2005 
e 2016. As avaliações para o Prêmio são realizadas pelo CNPq e pela SPM.

De acordo com Lima (2017) outras ações que tinham como proposta a 
equidade de gênero na Ciência e Tecnologia foram desenvolvidas a partir 
das discussões do PMC, como o Projeto Pioneiras da Ciência, em 2013, e 
o Projeto Jovens Pesquisadoras – Ciência também é coisa de mulher, em 
2014. O primeiro com o objetivo de dar visibilidade a história de pesquisa-
doras e cientistas que contribuíram para o desenvolvimento e avanço do 
conhecimento no Brasil, teve cinco edições, e é materializado através de 
verbetes com a divulgação do trabalho das pesquisadoras e cientistas. O 
Jovens Pesquisadoras segue a mesma linha, com recortes como idade (até 
quarenta anos) e ter bolsa de Produtividade em Pesquisa, também obje-
tiva dar visibilidade às trajetórias profissionais de pesquisadoras, para que 
possam atrair mais meninas para as carreiras das áreas de ciência e tecno-
logia. O PMC tem efeito multiplicador, originando ainda o Programa Futuras 
Cientistas e o Meninas na Ciência.

Resultados e discussão

Considerando os planos, o programa e a compreensão de educação 
profissional já explicitados, apresentamos no Quadro 1 os nexos conver-
gentes entre o PNPM e o PMC no sentido de trazerem perspectivas para a 
educação profissional das mulheres. Salientamos que as informações do 
PNPM se referem ao segundo capítulo do III Plano, que trata da educação, 
para que possamos discutir sobre as políticas apresentadas e a educação 
profissional.
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Quadro 1: Nexos entre o Programa Mulher e Ciência e o III Plano Nacional de Políticas 
para Mulheres

OBJETIVOS DO PMC OBJETIVOS ESPECÍFI-
COS DO III PNPM METAS DO III PNPM LINHA DE AÇÃO DO III 

PNPM
Estimular a produção 
científica e a reflexão acer-
ca das relações de gênero, 
mulheres e feminismos no 
país.

Estimular a produção 
do conhecimento sobre 
relações de gênero, iden-
tidade de gênero e orien-
tação sexual, levando em 
consideração os aspectos 
étnicos, raciais, geraciona-
is e de pessoas com defi-
ciência.

Articular a ampliação do 
alcance do Programa 
Gênero e Diversidade na 
Escola para as instituições 
de ensino superior público 
e privado e demais modal-
idades. 
Formar até 140 mil profis-
sionais da rede pública de 
educação nas temáticas 
de gênero, étnicas, raciais 
e deorientação sexual por 
meio do Programa Gênero 
e Diversidade na Escola. 
Formar até 40 mil gesto-
ras e gestores em políticas 
públicas nas temáticas 
de gênero, étnicas e raci-
ais através do Programa 
Gestão de Políticas Públi-
cas em Gênero e Raça 
(GPP-GR)

Produção e difusão de 
conhecimentos sobre 
relações de gênero, iden-
tidade de gênero, orien-
tação sexual, raça
e etnia em todos os níveis 
e modalidades de
ensino.

Promover a participação 
da mulher no campo 
das ciências e na vida 
acadêmica.

Promover políticas para 
ampliação do acesso e 
permanência das mul-
heres no ensino profis-
sional, tecnológico e no 
ensino superior, com ig-
ualdade de gênero, raça, 
etnia, considerando as 
mulheres em sua diversi-
dade. 

Elevar o número de 
matrículas da educação 
profissional e tecnológica,
em consonância com o 
PNE 2011-2020.
Ampliar a oferta em até 8
milhões de vagas para a 
educação profissional e 
tecnológica, com a con-
cessão de até 4 milhões 
de bolsas a estudantes 
do ensino médio da rede 
pública, inclusive da ed-
ucação de jovens e adul-
tas/os, trabalhadoras/
es e beneficiárias/os dos 
programas federais de 
transferência de renda.

Promoção de políticas ed-
ucacionais que enfatizem 
a educação das mulheres, 
jovens e adultas nas áreas 
científicas e tecnológicas, 
nos meios urbano e rural, 
com vistas a reduzir a 
desigualdade de gênero 
nas carreiras e profissões.

Fonte: Elaboração própria.

De acordo com as informações apresentadas no Quadro 1, podemos 
observar que o PMC e o III PNPM estão alinhados. O segundo capítulo do 
III PNPM que aborda a educação traz muitos elementos que coadunam 
com os objetivos propostos pelo PMC. De acordo com o primeiro objetivo 
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do Programa, podemos identificá-lo com o objetivo do Plano de estimu-
lar a produção do conhecimento sobre relações de gênero, identidade de 
gênero e orientação sexual, assim como a linha de ação que propõe a pro-
dução e difusão de conhecimentos a respeito da temática de gênero em 
todas as modalidades de ensino. As metas listadas no Quadro 1 conver-
gem para atender o objetivo de formar profissionais na temática de gênero 
e diversidade.

Assim, se considerarmos o segundo objetivo do PMC, apresentado no 
Quadro 1, também vamos encontrar nexos com o III PNPM, pois encontramos 
nos objetivos, promover políticas para ampliação do acesso e permanência 
das mulheres no ensino profissional, tecnológico e no ensino superior, já nas 
linhas de ação, temos a promoção de políticas educacionais que enfatizam 
a educação das mulheres, jovens e adultas nas áreas científicas e tecnológi-
cas, nos meios urbano e rural, com vistas a reduzir a desigualdade de gênero 
nas carreiras e profissões. Além das metas, que tratam da ampliação da 
participação da mulher na educação profissional e tecnológica.

É possível observar também que nas ações do III PNPM temos mui-
tos elementos que trazem a ampliação da oferta da educação profissional, 
através das metas apresentadas no Quadro 1, como o aumento do número 
de matrículas nesta modalidade educacional, em consonância com o PNE 
2014-2024, e a ampliação da oferta de vagas da EPT e a concessão de bol-
sas a estudantes do ensino médio da rede pública.

Considerações finais

Conforme identificado na pesquisa, há nexos que convergem entre as 
duas políticas para inserção das mulheres na educação profissional. Porém, 
muitos desafios estão postos frente à participação da mulher em nichos e 
áreas historicamente marcadas pela participação masculina.

Assim, apesar de as mulheres atingirem um número elevado de matrícu-
las na educação profissional, chegando a superar a participação masculina 
é necessário estimular a participação em áreas nas quais estas ainda são 
sub/representadas.

Porém, refletindo-se sobre a conjuntura do Brasil atual observamos que 
essa afeta diretamente o desenvolvimento de políticas sociais, em espe-
cial, as políticas para mulheres, pois a Secretaria Nacional de Políticas para 
Mulheres (SPM) perdendo o status de Ministério em outubro de 2015. Isso 
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pode gerar impactos negativos como o já visto, pela não formulação de um 
novo PNPM após a realização da IV Conferência Nacional de Políticas para 
Mulheres, realizada no ano de 2015, assim como, a não ocorrência de novas 
conferências; locais privilegiados para o debate e construção coletiva de 
ações direcionadas à participação da mulher na sociedade e na ciência.

Portanto, permanece o desafio de articulação entre pesquisadores e inte-
ressados na temática, além da organização da sociedade civil na cobrança 
de iniciativas públicas que promovam a igualdade entre homens e mulheres, 
buscando a continuidade das políticas já existentes, e o combate a regres-
são social que vem se delineando no Brasil desde 2016.
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Resumo: O presente estudo se realiza a partir de análise documental e do 
levantamento bibliográfico acerca da Política de Educação brasileira e sua 
relação com o Serviço Social, tendo em vista a emergência do debate sobre 
o Projeto de Lei Nº 3688/2000 de autoria do ex-deputado José Carlos Elias 
(PTB-ES), que objetiva a inserção dos/as profissionais de Serviço Social 
e Psicologia na educação básica, ofertado através da educação pública. 
Nesse sentido, esse trabalho busca refletir sobre os aspectos que permeiam 
a atuação do Assistente Social inserido neste espaço sócio ocupacional, 
considerando principalmente os rebatimentos do atual contexto de crise 
política, ética e econômica na política de educação do país. Assim, bus-
camos compreender de que forma a inserção das/os Assistentes Sociais 
nessa política, pode contribuir com a garantia e efetivação do direito a edu-
cação, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
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Introdução

O debate acerca da educação no Brasil atualmente está sendo constan-
temente realizado, tendo em vista o contexto social e histórico em que 
vivemos do avanço significativo do conservadorismo e do neolibera-

lismo que vem resultando no desmonte dos direitos sociais conquistados 
pela classe trabalhadora através da Constituinte de 1988, assim, a pauta 
diária são os direcionamentos que permeiam a educação brasileira e as 
possíveis formas de resistência. Nesse sentido, buscando contribuir com a 
educação pública, gratuita e de qualidade o debate sobre a inserção das/os 
Assistentes Sociais ganha visibilidade, e no cenário atual avança, o que se 
mostra enquanto uma pequena conquista e uma possibilidade de colaborar 
com a perspectiva educacional crítica, que vise a proporcionar a autonomia 
dos sujeitos.

Posto isso, este artigo traz um resgate histórico sobre o processo de edu-
cação formal no Brasil, que se inicia juntamente com a colonização do país, 
onde a Igreja Católica era a responsável pela catequização e letramento dos 
povos que aqui viviam. Observou-se que desde o início de sua povoação o 
Brasil foi explorado e a educação de seu povo foi construída com o intuito de 
beneficiar aos poderosos. Ressaltamos que a democratização de um ensino 
público, gratuito e de qualidade é fruto também da luta da classe trabalhadora, 
e é nesse ponto onde a inserção do Assistente Social se faz de grande valia.

Refletimos, portanto, sobre: Como se deu a implantação da educação 
brasileira? De que forma e quais leis garantem esse direito? De que forma a 
participação do Assistente Social responderá as expectativas criadas para a 
sua atuação dentro do ambiente escolar?

Assim, para que possamos nos aproximar de respostas para as reflexões 
aqui apresentadas, fizemos análise de documentos relacionados à política 
de educação no Brasil e a inserção do Assistente Social na educação básica 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira Nº 9.394/1996 e do 
Projeto de Lei Nº 3688/2000, e ainda realizamos revisão de literatura que 
abordam essa temática como os escritores: Paulo Freire, Dermeval Saviani, 
José Paulo Netto, entre outros.

Metodologia

Com a intensão de compreender como se constitui a política de educa-
ção no Brasil, e o papel da/o Assistente Social inserida/o neste espaço sócio 
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ocupacional, a presente pesquisa ancorou-se na perspectiva do materia-
lismo histórico dialético, tendo em vista que, no nosso entendimento esse 
método possibilita a apreensão real do objeto. Desse modo,

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 [...] Numa palavra: o método de pesquisa que propicia 
o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a 
essência do objeto. (NETTO, 2011, p. 21-22)

É nesse sentido, que este estudo se configura enquanto uma pesquisa 
de natureza qualitativa, entendendo que, segundo Silveira e Córdova (2009, 
p. 32) “a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da rea-
lidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 
explicação da dinâmica das relações sociais”. Portanto, sob essa perspec-
tiva, foram utilizados, o método documental, tendo em vista a necessidade 
de realizar análise de documentos relacionados a política de educação no 
Brasil e o método bibliográfico, que consiste na revisão da literatura sobre o 
tema abordado e possibilita o diálogo entre os teóricos.

Educação e seus fundamentos ontológicos

Sabemos que o homem e a mulher se diferenciam dos animais pela sua 
capacidade de trabalho, tendo em vista que, diferente dos animais, não se 
adaptam a natureza, ele/a a transformam adaptando a natureza a si atra-
vés do processo de trabalho, no entanto, o homem e a mulher não nascem 
sabendo realizar trabalho, aprendem na medida em que transformam a 
natureza e se transformam concomitantemente, isto é;

Ele não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita 
aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua pró-
pria existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo 
tempo, a formação do homem, isto é, um processo educativo. A 
origem da educação coincide, então, com a origem do homem 
mesmo. Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre 
trabalho e educação é uma relação de identidade. Os homens 
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aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. 
Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. Lidando com a natureza, 
relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-se e 
educavam as novas gerações (SAVIANI, 2007, p. 154).

Portanto, é com base nessa relação ontológica entre trabalho e educa-
ção que se organizava o processo de produção dos meios de subsistência 
das comunidades primitivas, onde os instrumentos de trabalho eram cole-
tivos e os homens e as mulheres passavam o conhecimento adquirido 
para geração posterior, sendo assim, a educação, se constitui enquanto um 
fenômeno humano, isto é, assim como o trabalho, a educação compõe a 
essência humana.

No entanto, com o decorrer do movimento histórico, e a partir do sur-
gimento da propriedade privada e consequentemente da sociedade de 
classes, a educação passa a se distanciar dos processos de trabalho, emer-
gindo assim a educação sobre duas perspectivas, uma direcionada a classe 
dominante, na qual desenvolvia atividades intelectuais, artísticas e culturais 
e a outra voltada para a classe subalterna, com ênfase no desenvolvimento 
material dos processos de trabalho, dessa forma, se inicia o processo de 
institucionalização da educação. Contudo,

Essa separação entre escola e produção reflete, por sua vez, a 
divisão que se foi processando ao longo da história entre trabalho 
manual e trabalho intelectual. Por esse ângulo, vê-se que a sepa-
ração entre escola e produção não coincide exatamente com a 
separação entre trabalho e educação. Seria, portanto, mais pre-
ciso considerar que, após o surgimento da escola, a relação entre 
trabalho e educação também assume uma dupla identidade 
(SAVIANI, 2007, p. 157).

Desse modo, mantém-se assim as duas perspectivas da educação, 
a primeira voltada para o trabalho manual, que se realiza durante a sua 
execução e a segunda é aquela proporcionada nas escolas que visam o 
desenvolvimento do trabalho intelectual. Esse processo se aprofunda a par-
tir da emersão do modo de produção capitalista, no qual estamos inseridas/
os, tendo em vista que é com base na produção de conhecimentos e tec-
nologias que esse sistema se amplia e se reproduz, portanto, a educação 
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formal passa a ter centralidade nos processos educacionais, como forma 
de garantir uma qualificação geral para os indivíduos atuarem no mercado 
de trabalho.

A noção de educação defendida nesse trabalho a compreende como um 
processo dialético, um diálogo não necessariamente por meio de fala, mas 
que se desenvolve também por meio de gestos e ações, na sua relação dialé-
tica com a realidade. A educação segundo Freire (1979), “é um processo de 
constante libertação do homem, educação esta que, não aceita nem homem 
isolado do mundo, nem tampouco o mundo isolado do homem, pois a histó-
ria não existe sem os dois” (p. 75-76).

Ademais, com fins de aprofundar essa discussão sobre a educação e as 
distinções educacionais desenvolvidas nas escolas, buscaremos compreen-
der suas configurações no Brasil e a correlação de forças que a permeia a 
partir da existência de dois projetos educacionais, um que atende as neces-
sidades desse modo de produção e o outro que através da educação pauta 
e busca construir uma emancipação política, tendo como horizonte estraté-
gico a emancipação humana.

Configurações da educação brasileira: educação enquanto um 
direto social

No Brasil, o processo de educação formal se inicia juntamente com a 
colonização do país, onde a Igreja Católica era a responsável pela catequiza-
ção e letramento dos povos tradicionais, esses chamados de índios, sendo 
que esta era a finalidade da educação, na época. No entanto, é importante 
sublinhar que antes da invasão de Portugal existia um processo educacional 
não formal nessas comunidades, isto é, a educação era construída através 
das experiências vivenciadas no cotidiano, sendo estas permeadas de valo-
res morais, éticos, culturais, entre outros.

Paulo Freire (1981) traz que o Brasil é um país onde a sua colonização se 
deu a partir de interesses nas riquezas e nos povos da terra e não em busca 
de construção de uma civilização.

O sentido marcante da nossa colonização, fortemente predatória, 
à base da exploração econômica do grande domínio, em que o 
“poder do senhor” se alongava “das terras às gentes também” e 
do trabalho escravo inicialmente do nativo e posteriormente do 
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africano, não teria criado condições necessárias ao desenvolvi-
mento de uma mentalidade permeável, flexível, característica do 
clima cultural democrático, no homem brasileiro. [...] Os nossos 
colonizadores não tiveram [...] intenção de criar na terra desco-
berta, uma civilização. Interessava-lhes a exploração comercial 
da terra (FREIRE, 1981, p. 66-67).

Assim, desde os primórdios de sua povoação o Brasil foi explorado e a edu-
cação de seu povo foi construída com o intuito de beneficiar aos poderosos. 
Segundo Saviani (2019, p. 75), ao nos ocuparmos de entender a educação 
implantada durante a colonização, observaremos que esse processo na ver-
dade “trata-se [...] de aculturação, já que as tradições e os costumes que se 
busca inculcar decorrem de um dinamismo interno, isto é, que vai do meio 
cultural do colonizador para a situação objeto de colonização”.

Durante o movimento histórico brasileiro a educação perpassa por diver-
sas mudanças e aos poucos vai sendo reconhecida e proporcionada pelo 
Estado, porém, mesmo com pequenos avanços o número de analfabetismo 
era exorbitante, tendo em vista que, o acesso à rede de ensino era garantido 
apenas à elite brasileira.

Desse modo, apesar de termos remetido a processos educacionais pre-
sentes nas comunidades tradicionais e também aqueles desenvolvidos de 
maneira arbitrária quando do processo de invasão do país, destacamos que 
sua constituição formal é extremamente recente, visto que, observamos 
tímidos avanços ocorridos durante o governo de Vargas, como a criação 
do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública (1930), mas é 
somente a partir da Constituição Federal de 1988 que a Educação se consti-
tui enquanto um direito social conforme expressa o Artigo 6º5.

No Brasil, o sistema educacional, seja ele público ou privado, é regula-
mentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira sob o número 
9.394 de 1996. De acordo com o Art. 21 desta Lei, a educação escolar no 
Brasil “compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior.” (BRASIL, 1996). 
A LDB também institui e determina quais os deveres do Estado no que tange 
a educação escolar pública e a administração desta através da colaboração 

5 Art. 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. Brasil (1988).
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entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, como traz o 
Título VII6 que trata dos recursos financeiros.

É importante compreender que, os avanços que marcaram a educação 
brasileira não ocorreram somente a partir do poder público, nem tampouco 
devem ser analisados como frutos da benesse da classe dominante. Na 
nossa compreensão devem ser problematizados como produto histórico 
da correlação de forças entre as classes sociais e das diversas formas de 
enfrentamento e reivindicação construídas pela classe trabalhadora, visto 
que, a educação era uma demanda da sociedade civil organizada.

Nesse sentido, a democratização de um ensino público, gratuito e de 
qualidade é fruto também da luta da classe trabalhadora e por isso a educa-
ção brasileira se constitui hoje, conforme estabelece a Constituição Federal 
do Brasil de 1988, enquanto “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”7.

Diante disso, em 2003 se inicia uma reconfiguração da educação pública 
no Brasil, tendo em vista a ampliação desta principalmente nas gestões 
administradas pelo Partido dos Trabalhadores com a liderança política do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durou de 2003 a 2011, logo após 
assumida pela ex-presidente Dilma Rousseff, que durou de 2012 até o golpe 
sofrido no ano de 2016.

Assim, importa destacar que ainda em 2001 é implantado o Plano 
Nacional de Educação – PNE com duração até 2010. Este prevê estratégias 
que proporcionem o avanço da educação pública em todas as suas etapas. 
Dessa forma, conforme o MEC (2014, p. 21) “A expansão de matrículas na 
Educação Infantil foi significativa no período 2000 a 2013, tendo se ampliado 
de 5.338.196 para 7.590.600, ou seja, em 14 anos houve um aumento de 
42,2%”. Além dessa expansão destacamos também o crescimento na fre-
quência escolar da população preta/parda “de 78,9% (2004) para 82,5% 
(2012); a população indígena apresenta um crescimento de 22,4% no período 
de 8 anos indo de 74,1% (2004) para 90,7% (2012)” (MEC, 2014, p. 32).

6 Título VII da LDB, se refere aos recursos financeiros. Não é necessária, fala apenas o que consta np 
texto.

7 Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988 – Art. 205º
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Em harmonia com o esses avanços na educação básica, ocorre a interio-
rização das universidades e institutos federais, a partir da necessidade de se 
investir no desenvolvimento econômico e social de algumas regiões do país, 
como parte significativa do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais – REUNI, instituído em 2007 durante 
a gestão de Fernando Haddad. Nesse sentido,

Entre 2003 e 2013, duas das regiões mais carentes de ensino 
superior – Norte e Nordeste – apresentaram expansão signifi-
cativa da oferta. O percentual de crescimento das matrículas na 
região Nordeste, de 94%, correspondeu ao dobro do registrado 
para o Sudeste e mais do triplo daquele registrado na região Sul. 
A região Norte teve a segunda maior taxa de crescimento (76%) 
entre as regiões do país (MEC, 2014, p. 20)

No entanto, em 2014 chega ao Brasil reflexos intensos da crise econô-
mica internacional que se inicia em 2008, onde juntamente com a ofensiva 
neoliberal e a organização da extrema direita no país, as políticas públicas 
passam a ser alvos dos cortes nos investimentos. Esse processo se eviden-
cia de forma mais significativa em 2016, com o golpe que impeachmou a 
presidenta eleita democraticamente em 2014 com 54,5 milhões de votos.

Desse modo, no governo Temer é aprovado a Ementa Constitucional 
95/2016, que limita os gastos públicos nas áreas sociais durante 20 anos, 
redirecionando os valores para pagamento da amortização dos juros da 
dívida pública, isso significa o congelamento dos investimentos também na 
educação.

Atualmente, no (des)governo de Jair Bolsonaro, vemos a continuidade 
do retrocesso dos direitos sociais e o desmonte da educação. Conforme 
Oliveira (2019) “a educação é a área mais afetada pelos cortes de orça-
mento”, onde damos destaque ao programa Future-se, lançado em julho de 
2019. Segundo o MEC (2019), esse programa tem a finalidade de promover 
a autonomia financeira das universidades e institutos federais a partir do 
empreendedorismo e captação de recursos privados.

No entanto, o supracitado programa fere os princípios que regem o ensino 
superior brasileiro, comprometendo a autonomia das universidades a partir 
de uma tentativa de condicionar sua estrutura a lógica do mercado. Desse 
modo, o referido programa é mais uma forma de flexibilizar e precarizar 
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os processos educacionais, tendo em vista que esse programa é lançado 
concomitante a realização de diversos cortes na educação superior, que 
compromete o funcionamento das universidades públicas, a permanência 
das/os estudantes e a produção cientifica do país.

Diante disso, é possível identificar os avanços na educação brasileira a 
partir de conquistas resultantes das lutas da classe trabalhadora, mas que 
no contexto de uma crise política e econômica e frente a um governo da 
extrema direita, estão sendo sucateadas a passos largos. Esse desmonte 
das políticas públicas acontece com base nas demandas do capital que 
necessita expandir as suas taxas de lucro, a privatização e mercantiliza-
ção de serviços como educação, saúde e previdência, estes são ramos do 
mercado altamente rentáveis. Dessa maneira, se faz necessário fortalecer a 
organização da sociedade civil, com a finalidade de resistir a esses ataques 
e reivindicar a defesa dos direitos sociais e das políticas públicas, ou seja, 
reivindicar o respeito a Constituição Federal de 1988 e buscar avançar na 
efetivação dos direitos legítimos à “classe que vive do trabalho”.

Resultados e discussão

Atualmente a Política de Educação se mostra enquanto um novo espaço 
sócio ocupacional para a atuação do Assistente Social, tendo em vista que, 
existem poucos profissionais inseridos nessa política. No entanto, a relação 
entre o Serviço Social e educação não é algo recente, pelo contrário, desde a 
gênese da profissão que a prática do Assistente Social é desenvolvida com 
base em processos educacionais, sejam eles, formais ou não formais.

Embora muitos tendam a afirmar que se trata de um debate ou 
de um campo novo, a vinculação do Serviço Social com a Política 
de Educação foi sendo forjada desde os primórdios da profissão 
como parte de um processo de requisições postas pelas clas-
ses dominantes quanto à formação técnica, intelectual e moral 
da classe trabalhadora, a partir de um padrão de escolarização 
necessário às condições de reprodução do capital em diferentes 
ciclos de expansão e de crise (CFESS-CRESS, 2013, p. 15-16).

Se na gênese da profissão essa aproximação com a política de edu-
cação servia para atender uma demanda da classe dominante no sentido 
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de disciplinar a classe trabalhadora e moralizar as expressões da “ques-
tão social”, notamos que, a partir do movimento de reconceituação em sua 
vertente de intenção de ruptura com as bases tradicionais conservadoras, 
a profissão de Serviço Social busca uma aproximação das lutas da classe 
trabalhadora e procura se afirmar na “defesa intransigente dos direitos 
humanos”, conforme consta no Código de Ética Profissional (CEP) (1993).

Dessa forma, o espaço educacional é uma área estratégica e de amplas 
possibilidades para atuação do Assistente Social, tendo em vista que, a edu-
cação em meio a sociedade do capital é uma área de disputa, pois tanto 
pode promover a naturalização das expressões da Questão Social e garantir 
a reprodução das relações sociais capitalistas, como também pode ser um 
espaço crítico, que busque desenvolver a autonomia dos sujeitos, fortalecer 
o vínculo entre a família e a escola, promover justiça social através da efeti-
vação da política de Assistência Estudantil e contribuir com a emancipação 
política.

Com isso, podemos evidenciar que a atuação do Serviço Social 
na Educação contribui para a resolução de problemáticas sociais, 
as quais possam desdobrar-se em atendimentos sociais aos 
alunos, suas famílias ou comunidade em geral, na realização 
de encaminhamentos, informações, orientações, elaboração e 
implantação de projetos de cunho educativo, dentre outros. Sendo 
assim, entende-se que para atingir a criança de forma integral, é 
necessário intervir junto a sua família (CRUZ et al., 2013, p. 6)

Diante disso, atualmente encontra-se em tramitação o Projeto de Lei 
Nº 3688/2000 de autoria do ex-deputado José Carlos Elias (PTB-ES), que 
objetiva a inserção dos/as profissionais de Serviço Social e Psicologia na 
rede de educação pública de educação básica. A luta por esse espaço vem 
acontecendo há anos, a tramitação deste não significa sua aprovação, tendo 
em vista que vivemos um (des)governo neoliberal que busca a super lucra-
tividade em contraste com o declínio de direitos vivenciados pela classe 
trabalhadora.

O conjunto CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) / CRESS (Conselho 
Regional de Serviço Social), juntamente com o CFP (Conselho Federal de 
Psicologia) e CRP (Conselho Regional de Psicologia), vem se mobilizando 
há anos para que haja a aprovação do referido projeto, acompanhando e 
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tensionando as apreciações nas comissões da Câmara e do Senado Federal 
para garantir a aprovação do citado projeto, este que certamente contribuirá 
para o fortalecimento das equipes multiprofissionais e das demandas colo-
cadas quanto às exigências que perpassam a ainda necessária ampliação 
do acesso aos distintos níveis de educação, assim como, a permanência 
desses sujeitos. De acordo com o CFESS, no dia 21 de agosto desse ano a 
deputada Jandira Feghali, somou esforços à demanda das categorias pro-
fissionais referidas e solicitou urgência para que haja a votação.

Diante disso, destacamos a importância do/a assistente social no 
ambiente escolar, esse profissional possui formação necessária para uma 
compreensão da realidade dos sujeitos que vivem nesse espaço, bem como, 
contribuir a partir das dimensões ético-político, teórico-metodológica, técni-
co-operativa e investigativa que parametram a formação em Serviço Social 
para apreender e intervir qualitativamente no conjunto das expressões da 
“questão social”8, partindo da perspectiva que a escola permite acessar as 
violações de direitos sofridos por esse público.

Nesse sentido, a atuação profissional do Serviço Social no ambiente 
escolar contribui na fomentação de uma sociedade pautada em valores 
éticos, visando a emancipação dos usuários, buscando garantir a efetiva-
ção dos seus direitos, como saúde, assistência social e todos as políticas 
que estes necessitarem, dito isto vale salientar como princípios éticos da 
profissão:

Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 
demandas políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e 
plena expansão dos indivíduos sociais; Defesa intransigente dos 
direitos humanos […]; Ampliação e consolidação da cidadania 
[…]; Posicionamento em favor da equidade de justiça social […]; 
Empenho na eliminação de todas as formas de preconceitos […] 
e Exercício do Serviço Social sem discriminar, nem discriminar 
por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 

8 O conceito de “questão social” observado nesse trabalho considera como “o conjunto das ex-
pressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a pro-
dução social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a 
apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” (IA-
MAMOTO, 2011, p. 27).



2323
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

nacionalidade, opção sexual, idade e condição física (CFESS, 
1993, p. 23)

Compreendemos que as dificuldades enfrentadas para a inserção efetiva 
desse profissional são inúmeras, mas é inegável a necessidade destes para 
um enfretamento político das expressões da “questão social” no ambiente 
escolar. Como aponta

[...] a luta do Assistente Social contra as debilidades da educação 
no país precisa se fazer notória nos espaços políticos, constituin-
do-se através de ações mobilizadoras que direcionem os sujeitos 
e profissionais envolvidos com a educação e representantes polí-
ticos a refletirem sobre estas questões, e se unirem nesta luta, 
entendendo que este projeto defende ‘a consolidação e amplia-
ção da democracia e dos direitos de cidadania’ (CFESS, 1993 
apud OLIVEIRA, 2016, online).

Diante do discutido, é inegável a necessidade da aprovação do projeto de 
lei 3688/2000 e a sua efetivação enquanto direitos da população, se fazendo 
essencial a compreensão dos avanços que este projeto trará, bem como a 
participação da comunidade escolar e sociedade civil, pois só através de 
luta que se faz política pública.

Considerações finais

A partir do exposto, é possível perceber que mesmo após décadas de luta 
em busca de uma educação emancipatória e libertadora a escola ainda man-
tém seu papel conservador. No entanto conforme Freire (2005) apresenta na 
obra Pedagogia do Oprimido, apesar de a escola ainda ser conservadora e 
não só refletir, mas reproduzir as iniquidades e desigualdades sociais, ela 
também pode ser uma ferramenta de libertação, e ainda de conquistas e 
compreensão dos nossos direitos e deveres como cidadãos.

Diante disso, é inegável a necessidade de se entender a relevância da 
inserção do profissional de Serviço Social no ambiente educacional, pois 
como traz Oliveira (2016, online) este atuará na “luta contra a violência, a 
exclusão social, [...] e as diferentes formas de violação dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes, além de focalizar a instituição familiar e toda a sua 
estrutura como parte importante para o aprendizado dos alunos”.
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Compreendemos, portanto, que a atuação da/o Assistente Social dentro 
da Política de Educação não é atual, mas com a atualização da discussão 
e luta pela aprovação da PL Nº 3688/2000 o debate acerca dessa temática 
intensificou-se.

Vale destacar que o enfrentamento desse novo desafio pela profissão 
não é algo individual da categoria, haja visto que a sua inserção no âmbito 
escolar é uma preocupação da sociedade como um todo. Assim, faz-se 
necessário compreender que esta luta vai para além da profissão, pois versa 
estabelecer relações de diálogo, de socialização e de acolhimento, na busca 
de concretização e execução de direitos, de forma que se possa progredir e 
ultrapassar as fragilidades enfrentadas.

Destarte, a/o Assistente Social necessitará atuar através de ações edu-
cativas e não somente na busca de solucionar problemas, percebendo que 
a educação se organiza em uma política social que tem como compromisso 
a garantia dos direitos sociais. Logo, o profissional deverá buscar a ruptura 
com os ideais conservadores e opressores que voltam a se propagar pelas 
escolas e pelas ruas, que é fruto desse (des) governo conservador.
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Resumo: Este trabalho denominado “estado do conhecimento” teve como 
objetivo principal compreender como a interdisciplinaridade está presente 
nos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) a partir de teses e dissertações. Como percurso 
metodológico, empregamos na pesquisa busca por quatro bases de dados 
bem conceituadas em todo o país: o Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Catálogo de Teses 
e Dissertações da (CAPES); a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
(BDTD) e o Repositório Institucional da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (RI/UFRN). Analisamos no total nove dissertações. Os frutos obti-
dos nesse campo fértil reforçam que o Pibid enquanto política pública de 
formação de professores tem ampliado as possibilidades de trabalhos inter-
disciplinares dentro das escolas públicas. Portanto, defendemos que é por 
esse caminho que precisamos construir as pontes que os cursos de licen-
ciaturas precisam para o fortalecimento na formação de professores, além 
da necessidade de compartilhar essas ações em teses e dissertações para 
além da produção de artigos científicos, relatórios e demais documentos e 
materiais dentro do campo acadêmico.
Palavras-chave: Pibid, Ensino, Interdisciplinaridade.

1 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino - PosEnsino ( Universidade do Estado do 
Rio Grande do Norte – UERN; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – IFRN; Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA). 

 E-mail: mirla_mendes@yahoo.com.br
2 Professor orientador da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PosEnsino – UERN/UFERSA/IFRN). Doutor em 
Educação Matemática (PPGEM/Unesp - Campus Rio Claro). Membro do Grupo História Oral e Edu-
cação Matemática (Ghoem/Unesp) e do Grupo de Estudos do Pensamento Complexo (Gecom/UERN). 

 E-mail: morais.mbm@gmail.com



2328
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Introdução

O Brasil hoje conta com políticas públicas na formação de professores 
que tem se apresentado como importante meio de contribuir com o 
ensino na rede básica. Uma dessas politicas é o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), criado em 2007 e ampliado em 
2009. Tendo em vista ser o Programa objeto de estudos no qual nos dis-
pomos a pesquisar no mestrado em ensino, construímos um “estado do 
conhecimento” com o intuito de compreender como a interdisciplinaridade 
está presente nos trabalhos desenvolvidos pelo Pibid.

O Programa conta com muitas produções científicas, abordando dife-
rentes temas como: formação de professores, identidade docente, práticas 
pedagógicas, diferentes metodologias de ensino, currículo e interdisciplina-
ridade, sendo este último, foco do presente estudo.

A partir da expansão dessas publicações torna-se possível conhecer a 
maneira como o Programa em conjunto com a Universidade tem impac-
tado o ensino dentro da escola pública; bem como perceber as fragilidades 
e desafios mais frequentes, os avanços, principais autores que vem sendo 
mobilizados em cada trabalho científico entre outros.

Os estudos bibliográficos, também denominados como “estado do 
conhecimento” ou “estado da arte”, se mostram como caminhos para essas 
e outras descobertas a respeito do que já temos no espaço científico sobre 
uma determinada temática.

A intenção desta produção é identificar e analisar os trabalhos acerca do 
objeto de estudo mencionado, refletindo as problemáticas dentro do campo 
de ensino. Para melhor diferenciar sobre o que é “estado da arte” e “estado 
do conhecimento” apresentamos o que dizem Romanowsk e Ens (2006, p. 
39-40):

Os estudos realizados a partir de uma sistematização de dados, 
denominada “estada da arte”, recebem esta denominação 
quando abrangem toda uma área do conhecimento, nos dife-
rentes aspectos que geram produções [...]. O estudo que aborda 
apenas um setor das publicações sobre o tema estudado vem 
sendo denominado de “estado do conhecimento”.

Desse modo, percebemos que o “estado da arte” é mais abrangente, 
enquanto o “estado do conhecimento” delimita mais a fonte de pesquisa. 
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Com base nessas informações, construímos o “estado do conhecimento” 
utilizando quatro bancos de dados para o levantamento das produções: o 
portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), que financia o Pibid; Catálogo de Teses e Dissertações da 
(CAPES); a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e o Repositório 
Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (RI/UFRN) 
por reunir a produção intelectual dessa comunidade Universitária e por ter 
conhecimento dos trabalhos que tem sido desenvolvido no âmbito do Pibid. 
Usamos (FAZENDA, 2008), (FORTES, 2009), (THIESEN, 2013) entre outros 
autores para fundamentar teoricamente.

Para filtrar as palavras que seriam o foco do nosso estudo, utilizamos 
a “pesquisa booleana”, operadores lógicos, que são recursos que pode-
mos utilizar ao digitar em algum site de busca o tema que gostaríamos de 
conhecer, ou seja, possibilitam tanto a ampliação como o refinamento de 
uma pesquisa. Assim sendo, entre os meses de abril e maio de 2019 empre-
gamos os seguintes descritores de busca com aspas duplas: “pibid” AND 
“interdisciplinaridade”.

A partir desse levantamento bibliográfico realizado apenas com teses e 
dissertações elaboramos um quadro com as temáticas mais relevantes e 
que atendem aos objetivos que foram desenhados inicialmente, mostrando 
o ano, o título do trabalho, o tipo e as intenções, bem como os resultados 
encontrados.

Assim sendo, o presente texto foi construído fazendo esse contraponto 
sobre o que encontramos nos trabalhos pesquisados, a importância de pro-
jetos interdisciplinares no contexto do ensino dentro da escola pública e as 
possibilidades que o Pibid pode apresentar para ampliar essa perspectiva.

Metodologia

Com base nos procedimentos técnicos podemos classificar esta pes-
quisa como bibliográfica, que considera uma série de etapas; neste caso: a 
escolha do tema; seleção da fonte a ser pesquisada; os critérios que foram 
estabelecidos; o tipo de arquivo; descritores utilizados na busca; período da 
pesquisa, pois sabemos que as bases de dados são atualizadas constante-
mente; entre outros.

Utilizamos como fonte: periódicos e repositórios institucionais de teses 
e dissertações, que segundo Gil (2002, p.66) “Fontes desta natureza podem 
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ser muito importantes para a pesquisa, pois muitas delas são constituídas 
por relatórios de investigações científicas originais ou acuradas revisões 
bibliográficas”. Dessa forma, estudar a temática sobre o olhar de teses e 
dissertações nos permite mais confiabilidade para refletir e escrever sobre 
o assunto.

Por conseguinte, temos uma abordagem qualitativa e o processo de aná-
lise foi realizado considerando os descritores de busca da pesquisa, os títulos 
dos trabalhos pesquisados, as áreas do conhecimento que estão envolvidas 
na interdisciplinaridade e o Pibid como potencializador de projetos com essa 
abordagem. Os resultados obtidos foram discutidos junto com o referencial 
teórico pesquisado e os fundamentos dos principais autores do tema em 
questão.

PIBID e interdisciplinaridade

A sociedade brasileira contemporânea já percebeu que o ensino das dife-
rentes áreas do conhecimento não pode ser exercido de forma isolada. Isso 
nos possibilita pensar em práticas interdisciplinares que se façam presentes 
desde o contexto de formação inicial docente, até o contexto da rede básica, 
de modo especial na escola pública.

Tratando a interdisciplinaridade no campo acadêmico, defendemos 
que as discussões precisam ser exploradas e aprofundadas dentro das 
Universidades para que ganhe espaço nas escolas, dentro da sala de aula, 
rompendo com a concepção fragmentada de ensino. O Pibid enquanto polí-
tica de formação de professores que tem como um dos principais objetivos 
a qualidade e fortalecimento do ensino nas escolas públicas tem desempe-
nhado esse papel.

Para uma melhor compreensão sobre o significado de interdisciplinari-
dade no campo educacional e sua relação com o saber comungamos com a 
pedagoga e antropóloga, que atua na área da didática e coordena um grupo 
de estudos e pesquisas em interdisciplinaridade quando diz que:

Se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, 
cabe pensar currículo apenas na formatação de sua grade. Porém 
se definirmos interdisciplinaridade como atitude de ousadia e 
busca frente ao conhecimento, cabe pensar aspectos que envol-
vem a cultura do lugar onde se formam professores. (FAZENDA, 
2008, p.17)
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Considerando esses aspectos emergentes, enfatizamos que não basta 
pensar a nomenclatura atual dentro de uma estrutura curricular concebida 
historicamente com uma visão liberal, na qual não é possível fundamentar 
práticas interdisciplinares, se a concepção de ensino continuar no pas-
sado; caso contrário, essa ideia vai se tornar apenas mais uma tendência 
pedagógica.

Nesse contexto, (THIESEN, 2013) defende a interdisciplinaridade que vá 
além de nomenclaturas como: currículo integrador, currículo integral, pro-
jeto global, entre outras propostas que reproduzem em sua prática uma 
forma instrumentalizada, didatizada como modelo ideal do movimento 
interdisciplinar.

Resultados e discussão

Quadro 1: Descrição das pesquisas encontradas na BDTD em maio de 2019

Título Tipo/Ano/Estado  
Subprojeto do PIBID Objetivo Geral Conclusão

A contribuição do Pi-
bid para o desenvolvi-
mento da interdisci-
plinaridade no Ensino 
Médio na perspectiva 
de licenciandos e pro-
fessores bolsistas

Dissertação 2018 RS 
Subprojeto de quími-
ca. 

Compreender os possíveis im-
pactos e/ou contribuições do 
PIBID para o desenvolvimen-
to da interdisciplinaridade no 
Ensino Médio, investigando a 
perspectiva dos licenciandos 
e dos professores, bolsistas do 
Programa

Os resultados iniciais indicar-
am que os obstáculos mais 
significativos se localizam no 
âmbito das relações interpes-
soais e do corporativismo e 
ratificaram a necessidade de 
investir no cultivo da interdis-
ciplinaridade por meio da for-
mação docente.

Contribuições do Pibid 
para a formação inicial 
de futuros professores 
de biologia – O caso 
do Instituto Federal do 
Piauí - IFPI 

Dissertação 2018 SP 
Subprojeto de Biologia

Analisar as percepções de 
alunos bolsistas, coorde-
nadores de área e supervisores 
que desenvolvem o processo 
de formação inicial no âmbi-
to do Pibid, tendo como foco 
a articulação teoria e prática 
e da interdisciplinaridade no 
processo formativo para a 
docência.

Nas atividades e projetos do 
Pibid, subprojeto biologia, a 
articulação teoria e prática ba-
seiam-se na aplicação prática 
da teoria, e a interdisciplinari-
dade, na justaposição e disci-
plinas e conteúdos, havendo 
dificuldades para a sua efe-
tivação.

Fonte: elaborado pela autora em (2019), com base nas dissertações pesquisadas.

Com base nesse primeiro quadro com as duas dissertações defen-
didas em 2018 justificamos que fizemos a seleção de quatro trabalhos 
nessa base de dados, porém esses dois relacionavam melhor o Pibid e a 
interdisciplinaridade.
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Sobre alguns pontos metodológicos percebemos que os objetivos são 
amplos e com relação a escrita dos títulos apenas um apresenta explici-
tamente a interdisciplinaridade. Esses detalhes dificultam no momento de 
uma busca mais refinada. São trabalhos recentes e que em suas conclu-
sões mostram que a atuação do Pibid em todo Brasil tem se revelado como 
importante espaço para ampliação da interdisciplinaridade no campo peda-
gógico e que ainda se encontram desafios para a sua efetivação.

A primeira dissertação exposta no quadro foi realizada num contexto 
de Estudo de Caso onde foi investigado um trabalho denominado: “ofici-
nas interdisciplinares”, desenvolvidas no âmbito do Pibid da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As oficinas foram desenvolvidas 
numa escola de Ensino Médio e contou com a cooperação de licenciando, 
professores, supervisores e coordenadores dos subprojetos de Ciências 
Biológicas, Letras, Física e Química.

O segundo trabalho, que foi do subprojeto Pibid Biologia consistiu num 
estudo bibliográfico, “estado da arte”, onde a autora analisou teses, disser-
tações, artigos e livros, além de uma pesquisa documental, onde ponderou a 
legislação educacional que orienta a formação de professores e as políticas 
públicas nessa área, os documentos que normatizam o Pibid no contexto 
federal, bem como os relatórios anuais do Programa.

Nas duas dissertações supracitadas foram encontradas barreiras para a 
efetivação de ações interdisciplinares; relatos de dificuldades em termos de 
preparação, formação inicial, bem como o medo do “novo”, o rompimento 
com velhas práticas de aprendizagem. Nesse sentido comungamos com 
(JAPIASSU, 1994, p. 1) quando diz:

De um modo geral, repete-se que o futuro pertence às pesquisas 
interdisciplinares. De fato, elas são muito difíceis de ser organiza-
das. Por causa de ignorâncias recíprocas por vezes sistemáticas. 
Em nosso sistema escolar (e universitário), encontram-se ainda 
relegadas ao ostracismo. Por causa dos arraigados preconceitos 
positivistas que ainda cultivam todo tipo de epistemologia da dis-
sociação do saber.

Ainda nesse texto o autor defende que para se pensar numa proposta 
interdisciplinar o indivíduo precisa ser curioso, desejar conhecer novas 
oportunidades e, sobretudo, abertura para o diálogo entre as disciplinas do 
conhecimento de modo que não exista aquela cujo papel vai ser dominante.
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Muito se discute diante desse cenário as perspectivas históricas e con-
ceituas da formação de professores para que possamos garantir um ensino 
que proponha um alargamento da consciência no sentido de romper com 
a velha didática e tenhamos melhor qualidade no ensino, pois como enfa-
tiza (NÓVOA, 1992) “Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, 
nem inovação pedagógica, sem uma adequada formação de professores”. 
Vamos observar o segundo quadro construído através do banco de dados 
do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, onde escolhemos sete 
trabalhos:

Quadro 2: Descrição das pesquisas encontradas no catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES. Maio de 2019

Título Tipo/Ano/Estado  
Subprojeto do PIBID Objetivo Geral Conclusão

In te rd isc ip l inar ida 
de e formação inicial 
de professores: uma 
proposta metodológi-
ca

Dissertação 2018 MS 
Subprojeto de Física

Identificar as contribuições de 
uma estratégia de formação 
inicial de professores, baseada 
na interdisciplinaridade, para a 
formação das competências 
necessárias aos professores 
de física para o planejamento 
de intervenções didáticas in-
terdisciplinares no ensino de 
física em nível médio.

Concluímos que os acadêmi-
cos envolvidos neste trabalho 
conseguiram internalizar os 
conceitos sobre interdisciplin-
aridade e a construção da ilha 
de racionalidade interdisciplin-
ar, mesmo que em níveis difer-
entes de suas zonas de desen-
volvimento proximal, alguns 
com indícios de conceitos na 
zona de desenvolvimento real.

Integração curricu-
lar no ensino médio: 
histórias narradas por 
professores a partir do 
Projeto Pibid ciências 
da natureza

Dissertação 2014 SP 
Subprojeto de Ciên-
cias 

Compreender como uma ex-
periência de um projeto de 
integração Curricular inter-
disciplinar, no Ensino Médio, 
mobiliza identidades docentes 
ligadas às comunidades disci-
plinares.

Os resultados mostraram que 
professores Especializados 
e que trabalham em um es-
paço-tempo distribuído em 
grades de Horários, de acordo 
com cada uma das disciplinas, 
tiveram de mobilizar-se no 
sentido. De inventarem outro 
espaçotempo que possibili-
tasse um currículo integrado, 
para. Produção do projeto 
interdisciplinar. Em outras 
palavras, professores, como 
membros. Pertencentes às 
comunidades disciplinares, ao 
se chocarem com a interdis-
ciplinaridade, experienciaram 
um momento de paralisação 
do que vinha acontecendo, 
rotineiramente, e tiveram opor-
tunidade de mudar suas per-
cepções sobre esse momento 
e sobre acontecimentos se-
guintes.
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A prática interdisci-
plinar de professoras 
de ciências do ensino 
fundamental ciclo II 

Dissertação/ 2017 MG 
Subprojeto de Ciên-
cias 

Investigar como três profes-
soras de Ciências do Ensino 
Fundamental Ciclo II, das re-
des municipal e estadual de 
Juiz de Fora, e supervisoras 
do subprojeto Ciências Ciclo II 
do PIBID/UFJF, desenvolvem 
o trabalho interdisciplinar em 
sala de aula, fora do âmbito do 
PIBID 

Os resultados mostraram as 
dificuldades apontadas pe-
las professoras para que a 
prática interdisciplinar seja 
frequente, são: falta de tempo 
para pesquisa e planejamento 
das aulas, recursos financeiros 
escassos, falta de material 
didático, poucas referências 
bibliográficas que tratam do 
processo de ensino e apren-
dizagem de forma interdisci-
plinar, e despreparo, já que a 
formação inicial é bastante 
específica. 

Estudo de um Pi-
bid interdisciplinar 
organizado a partir 
da metodologia de 
problematização e da 
abordagem CTS

Dissertação 2015 SP 
Subprojeto de Ciên-
cias 

Analisar um PIBID interdisci-
plinar desenvolvido na Univer-
sidade Franca (Unifran) com 
os alunos que cursam licenci-
atura em Ciências.

Os resultados foram então 
comparados aqueles apu-
rados por estudos de outros 
PIBIDs, concluindo-se pelo 
predomínio de pontos positi-
vos no programa.

Desafios e possibili-
dades do Pibid: uma 
análise das práticas 
docentes em edu-
cação ambiental de 
educadoras/es em 
formação inicial dos 
cursos de biologia e 
de educação física da 
Unesp de Rio Claro.

Dissertação 2016 SP 
Subprojeto de biologia

Contribuir com a construção 
do conhecimento sobre práti-
cas docentes utilizadas por um 
grupo vinculada ao Pibid da 
Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (Un-
esp), buscando aproximá-las 
da realidade da escola pública, 
a fim de evidenciar condições 
reais e viáveis para a elabo-
ração e execução de práticas 
de educação ambiental e de 
interdisciplinaridades por pro-
fessoras/es da rede básica de 
ensino.

Os resultados evidenciaram 
a importância de trabalhos 
nessa perspectiva ao longo 
do processo formativo de pro-
fessoras/es, e, nesse sentido, 
consideramos o Pibid como 
Programa de grande relevân-
cia para uma formação do-
cente crítica e, nessa direção 
ressaltamos a importância da 
luta por políticas públicas que 
valorizem a carreira docente.

Programa Institucio-
nal de Bolsas de Ini-
ciação à Docência 
–PIBID e sua con-
tribuição na formação 
inicial de professores 
sobre uma perspectiva 
interdisciplinar

Dissertação 2016 SP 
Subprojeto de biologia

Analisar a inserção dos licen-
ciandos em atividades práticas 
interdisciplinares propostas 
pelo PIBID – Subprojeto Inter-
disciplinar da UFSCar campus 
Sorocaba

Consideramos através das 
análises realizadas que o PI-
BID, por meio do subprojeto 
interdisciplinar, permitiu uma 
aproximação entre licencian-
do, universidade e escola 
básica, aproximando teoria e 
prática, inserindo-os e incenti-
vando-os à docência, o que se 
mostrou como significativo at-
ravés das falas dos bolsistas.

A formação dos li-
cenciandos em artes 
visuais no projeto 
Pibid interdisciplinar 
UDESC: um estudo da 
produção de materi-
ais para pessoas com 
deficiência

Dissertação 2015 SC 
Subprojeto de Artes 
Visuais

Analisar quais as con-
tribuições do subprojeto para a 
formação dos licenciandos em 
Artes Visuais considerando a 
construção interdisciplinar de 
materiais pedagógicos nas 
escolas de ensino regular de 
Florianópolis e suas relações 
com o AEE. 

Como resultados, obteve-se 
a realização de três jogos pe-
los bolsistas de Artes Visuais, 
bem como a aplicação deles 
nas três escolas em turmas 
que apresentam alunos com 
deficiência.

Fonte: elaborado pela autora em (2019), com base nas dissertações pesquisadas.
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Apesar de no Catálogo termos encontrado vinte e quatro resultados 
para a pesquisa com os descritores supracitados, obtivemos apenas sete 
que mostravam a relação entre Pibid e interdisciplinaridade. Outro fator 
que merece destaque é que não encontramos trabalhos desenvolvidos na 
Região Nordeste, considerando as palavras chave, os espaços de buscas 
nos quais nos debruçamos e a delimitação por teses e dissertações; por 
exigir estas, maior profundidade na pesquisa.

Ao analisar os subprojetos, destacamos a área de ciências naturais com 
evidência para biologia e ciências, assim como ações desenvolvidas em 
escolas do Ensino Médio. Indagamos então sobre as produções no campo 
das ciências humanas e sociais, em que contexto estariam essas pesqui-
sas? Onde estão os trabalhos realizados no âmbito do Ensino Fundamental 
I no contexto do Pibid?

Com relação aos objetivos das sete dissertações percebemos mais uma 
vez frases extensas e que confundem o leitor, bem como a percepção de 
dois objetivos em um só, além de metodologia caracterizada dentro do obje-
tivo geral.

Dentre os resultados, as dissertações apresentaram homogeneidade 
em termos de identificar o Pibid enquanto política pública de formação de 
professores que tem contribuído de forma significativa dentro do contexto 
da escola pública e para a formação dos bolsistas à medida que constrói 
efetivamente um elo entre teoria e prática. Destacaram-se também as 
contribuições para os professores supervisores das escolas. No entanto, 
percebemos as dificuldades ainda existentes para a ampliação de práticas 
interdisciplinares, relatadas em um dos trabalhos como a falta de tempo, de 
recursos, de material didático, bem como de preparação na formação inicial.

Um trabalho que merece destaque é o que está retratado no último quadro, 
pois dificilmente nos deparamos com propostas que atendam perspectivas 
da educação especial, vindo de uma licenciatura em Artes. Ele atendeu ao 
seu objetivo principal e ainda levou para a escola um suporte, que foram 
jogos pedagógicos que poderão ser utilizados várias vezes para atender as 
pessoas com deficiência.

Destarte, ressaltamos (THIESEN, 2013) quando defende que em nosso 
atual sistema educacional para se pensar numa proposta interdisciplinar é 
preciso considerar a realidade das pessoas que convivem nesse ambiente, o 
Projeto Político Pedagógico da escola, os desafios que são encontrados no 
cotidiano e desenvolver na junção de ideias entre duas ou mais disciplinas 
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a capacidade de reflexão no sujeito, assim como, convidar os discentes 
para pensar junto essa proposta, tendo em vista que por vezes eles acabam 
ficando à margem.

Considerações finais

Aferimos que é quase indissociável tratar de Pibid abordando pesquisa, 
ensino e formação docente, pois os trabalhos de maneira abrangente dis-
cutiam essas temáticas dentro do contexto da interdisciplinaridade. Diante 
do objetivo principal deste artigo reforçamos que o Pibid enquanto política 
pública de formação de professores tem ampliado as possibilidades de 
trabalhos interdisciplinares dentro das escolas públicas. O contato com a 
escola desde o inicio da graduação é uma maneira de oferecer um olhar 
amplo sobre a docência, além da efetivação de práticas desafiadoras.

Portanto, defendemos que o contato com o corpo docente da escola, 
com as coordenadoras, com as supervisoras, com os gestores e, por con-
seguinte, com os alunos envolvidos no Programa proporciona desafios e 
muitas aprendizagens. E é com essas atividades que precisamos cons-
truir os laços que os cursos de licenciatura precisam para o fortalecimento 
na formação de professores, além da necessidade de compartilhar essas 
ações em teses e dissertações para além da produção de artigos, relatórios 
e demais documentos e materiais dentro do campo científico.
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CONTINUIDADE E SUCESSO ACADÊMICO: CONTRIBUIÇÃO 
DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA UFPA, 

CAMPUS DE SALINÓPOLIS - PA

Martha Luiza Costa Vieira | Dilmo Vieira de Sousa Júnior

Resumo: Neste artigo é apresentado um estudo bibliográfico, realizado em 
2018, que teve como principal objetivo analisar a relação entre a assistên-
cia estudantil na Universidade Federal do Pará, Campus de Salinópolis e a 
continuidade e sucesso acadêmico dos estudantes assistidos pelos auxílios 
disponibilizados ao estudante desse Campus. A análise dos dados foi reali-
zada à luz de autores e legislações que embasaram o estudo. A assistência 
estudantil foi marcada por ações esparsas e pontuais, assumindo caráter 
assistencialista. Especificamente no Campus de Salinópolis, os estudantes 
enfrentam dificuldades em receber os auxílios por falta de compreensão dos 
editais, insuficiência de vagas para atender às demandas e burocracias que 
envolvem o processo de inscrição. Esses fatores combinados ocasionam 
um baixo número de estudantes atendidos no Campus de Salinópolis e con-
tribuem para aumentar os índices de retenção e evasão nesse Campus.
Palavras-chave: Permanência, Assistência, Estudantil.
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Introdução

Este estudo é de caráter bibliográfico e sobre a Assistência Estudantil 
– AE na Universidade Federal do Pará – UFPA, Campus de Salinópolis. 
Este trabalho é vinculado à Divisão de Apoio e Assistência Estudantil – 

DAAE, setor da Coordenação Acadêmica da UFPA, Campus de Salinópolis, 
cujo eixo norteador é a relação entre o trinômio: ampliação do acesso, per-
manência e evasão do estudante no ensino superior.

Os debates sobre assistência estudantil no ensino superior têm sido 
contínuos (DUTRA; SANTOS, 2017; LADEIRA; MARTINS, 2015; MACIEL; 
SILVA; VELOSO, 2015) e mostram a relevância das lutas travadas pela União 
Nacional dos Estudantes – UNE a partir da década de 1960 e das discussões 
promovidas a partir da década de 1980 pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Assuntos Comunitários e Estudantis – FONAPRACE para a sua inserção 
como direito social e política pública.

A política de assistência estudantil é conceituada pelo FONAPRACE 
(2012, p. 63) como sendo o “[...] conjunto de princípios e diretrizes que nor-
teiam a implantação de ações para garantir o acesso, a permanência e a 
conclusão de curso de graduação dos estudantes das Instituições Federais 
de Ensino Superior - IFES, na perspectiva de inclusão social [...]”.

Nessa mesma lógica, na UFPA, a AE se engloba nas “políticas para o 
provimento e manutenção dos auxílios diretos (financeiros) e indiretos 
(prestação de serviços), condições necessárias à permanência de discentes 
na UFPA, na perspectiva do direito” (UFPA, 2017, p. 3).

Cabe acentuar que em consequência das políticas voltadas à reestrutu-
ração das universidades federais e ampliação da oferta de vagas no ensino 
superior, que instituiu o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais – REUNI por meio do Decreto n° 
6.096/2007 e da política afirmativa, Lei nº 12.711/2012, que dispõe sobre a 
reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e oriundos de família 
de baixa renda, as IFES passaram a receber um grande número de estu-
dantes provenientes de setores da população que eram excluídos desse 
contexto. Com isso, o PNAES passou a ser considerado o principal meio 
para contribuir com a permanência desses estudantes.

A escolha pela temática justifica-se pela experiência desta pesquisa-
dora durante um ano como assistente social da Universidade Federal do 
Pará – UFPA, Campus Altamira, que cotidianamente acolhia discentes que 



2341
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

explanavam suas lutas, trajetórias, violências múltiplas e intraduzíveis, sofri-
das no trajeto de embates e acordos.

Nessa lógica, o questionamento que problematiza este estudo foi assim 
determinado: A política de assistência estudantil adotada no Campus de 
Salinópolis tem colaborado para a permanência e êxito acadêmico de estu-
dantes desse campus? Essa interrogação foi a norteadora deste estudo, que 
teve como principal objetivo analisar a relação entre a assistência estudantil 
no Campus de Salinópolis e a permanência e êxito acadêmico dos estudan-
tes assistidos pelos auxílios disponibilizados ao estudante no Campus.

Metodologia

O trabalho foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica, a partir da qual 
foi possível estabelecer aproximação com o objeto de estudo, identificar a 
trajetória histórica da assistência estudantil no ensino superior brasileiro e 
autores que discutem o contexto de implantação do PNAES, além de obter 
dados sobre a AE na UFPA e no Campus de Salinópolis, permitindo a proble-
matização da sua efetivação nesse Campus.

Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266):

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema 
(hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, anali-
sando e discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo 
de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre o que foi 
pesquisado, como e sob que enfoque e/ou perspectivas foi tra-
tado o assunto apresentado na literatura científica. Para tanto, é 
de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a 
definição temática, passando pela construção lógica do trabalho 
até a decisão da sua forma de comunicação e divulgação.

Também foi realizado um levantamento do aparato legal que norteou a 
assistência estudantil no contexto da educação superior brasileira.

Os dados foram ponderados à luz dos pressupostos teóricos e metodoló-
gicos da Análise de Conteúdo referenciada em Bardin (2011). Nesse sentido, 
buscou-se descrever a conjuntura e elucidar as concepções de assistên-
cia estudantil, categoria analítica central deste estudo, a partir da análise e 
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interpretação do conteúdo das mensagens “visando obter, por procedimen-
tos sistemáticos e objetivos [...] indicadores que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas men-
sagens” (BARDIN, 2011, p. 49).

Desenvolvimento

A trajetória da AE no Brasil foi marcada por variados contextos econô-
micos e políticos que induziram seu percurso até sua legitimação em 2010, 
como política de Estado. Durante esse processo, a AE foi desenvolvida por 
meio de ações distantes e precisas, vindo a ganhar notabilidade vagaro-
samente na medida em que foi sendo inserida nas legislações, sobretudo 
como resultados das reivindicações de movimentos estudantis em prol de 
uma universidade pública igualitária e de qualidade.

Para fins didáticos, o caminho percorrido pela AE no Brasil foi consti-
tuído em três fases: a primeira, apreendida entre a década de 1920, quando é 
identificada na literatura menção às primeiras ações de assistência ao estu-
dante, até o fim do Regime Militar. A segunda dá-se início no contexto de 
redemocratização do país, a partir da década de 1980 até o final do governo 
Fernando Henrique Cardoso (2003); e a terceira fase é determinada pelo 
início do governo Lula (2003) e se estende até os dias atuais, no governo 
Bolsonaro (2019).

Quanto aos primeiros passos da assistência estudantil no Brasil, não 
há na literatura brasileira uma conformidade sobre as primeiras ações de 
assistência estudantil no Brasil. Autores sugerem que podem ter sido as 
repúblicas da Imperial Cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica e capital das 
Minas Gerais, que, no início do século XIX, abrigavam os estudantes da 
Escola de Farmácia e da Escola de Minas, porém a autora não confirma sua 
hipótese.

A Assistência Estudantil assume sua primeira nuance de legalidade ao 
ser previsto, na Constituição de 1934, em seu artigo 157, que “A União, os 
Estados e o Distrito Federal reservarão uma parte dos seus patrimônios 
territoriais para a formação dos respectivos fundos de educação” (BRASIL, 
1934, não paginado). No parágrafo segundo desse artigo, é determinado que 
parte do mesmo fundo seria destinada “para auxílios a alunos necessitados, 
mediante fornecimento gratuito de material escolar, bolsas de estudo, assis-
tência alimentar, dentária e médica, e para vilegiaturas” (BRASIL, 1934, não 
paginado).
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Na Constituição de 1946, a AE passou a ter um caráter exigido, deter-
minado no artigo 172, segundo o qual “cada sistema de ensino terá 
obrigatoriamente serviços de assistência educacional que assegurem aos 
alunos necessitados condições de eficiência escolar” (BRASIL, 1946, não 
paginado). Entretanto, na legislação não constam orientações sobre como 
a assistência educacional deveria ser efetivada e não há indicadores sobre 
sua abrangência.

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 4.024, 
sancionada em 1961 pelo presidente João Goulart, durante a Ditadura Militar, 
especifica em seu artigo 90 como deveria se dar a assistência educacional:

Em cooperação com outros órgãos ou não, incumbe aos siste-
mas de ensino, técnica e administrativamente, prover, bem como 
orientar, fiscalizar e estimular os serviços de assistência social, 
médico-odontológico e de enfermagem aos alunos (BRASIL, 
1961, não paginado).

Ainda que tenha havido ordenamento legal na legislação que passou a 
reger o ensino brasileiro em todos os níveis, a assistência estudantil que 
deveria estar inserida no âmbito da assistência social não se estabeleceu 
como um direito efetivo nesse período.

No contexto de Redemocratização do país, em 1987, as reinvindicações 
por assistência estudantil, provenientes dos movimentos estudantis, foram 
determinantes para a criação do FONAPRACE que congrega pró-reitores, 
sub-reitores, decanos ou responsáveis pelos assuntos comunitários e estu-
dantis das Instituições de Ensino Superior – IES. Dessa forma, no período de 
redemocratização do Brasil, também não é efetivada uma política de apoio à 
permanência do estudante no ensino superior, pois apesar de estar prevista 
na Carta Magna e na LDB, “esses dispositivos legais foram insuficientes para 
garantir a implementação de uma política pública de Assistência Estudantil 
em função da ausência de verbas destinadas para tal ação” (VARGAS, 2008, 
p. 78).

Na primeira gestão do governo Lula da Silva (2003-2006) foi instituído o 
Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, por meio 
do Decreto n° 6.096, de 24 de abril de 2007.

Nesse panorama de ampliação do acesso ao ensino superior, o Plano 
Nacional de Assistência Estudantil foi atualizado pelo FONAPRACE, prevendo 
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a assistência ao estudante por meio do desenvolvimento de atividades de 
ensino, pesquisa e extensão nas IFES.

Finalmente, em 2007, o PNAES torna-se política de governo por meio da 
Portaria Normativa n° 39/2007 (BRASIL, 2007), indicando o primeiro passo 
para que se tenha no ensino superior brasileiro a consolidação de uma polí-
tica de assistência estudantil.

Em julho de 2010, o PNAES foi transformado em Programa Nacional 
de Assistência Estudantil por meio do Decreto n° 7.234, mantendo a sigla 
PNAES e constituindo-se em um programa de Estado, indicando uma con-
quista para todos os setores que lutaram para a consolidação da política de 
assistência estudantil no país. De acordo com o PNAES, os programas de AE 
desenvolvidos nas IFES devem ser destinados, prioritariamente, aos estu-
dantes “oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar 
per capita de até um salário mínimo e meio” (BRASIL, 2010, não paginado). 
Em conformidade com o artigo segundo do Decreto n° 7.234/2010 são obje-
tivos do PNAES:

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos das 
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 
da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e evasão; 
e IV - contribuir para a promoção da inclusão social pela educa-
ção (BRASIL, 2010, não paginado).

Para obter esses objetivos, o PNAES propõe que os recursos de assis-
tência ao estudante sejam aplicados em dez diferentes áreas: I - moradia 
estudantil; II - alimentação; III - transporte; IV - atenção à saúde; V - inclu-
são digital; VI - cultura; VII - esporte; VIII - creche; IX - apoio pedagógico; 
e X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação 
(BRASIL, 2010).

No período de criação da UFPA, meados dos anos 1950, a instituição 
não possuía uma política de assistência estudantil consistente, ainda assim, 
mediante esforços, em 1960 criou a primeira Casa de Estudantes da insti-
tuição para abrigar os discentes que não residiam em Belém e não tinham 
condições financeiras de arcar com despesas de moradia.
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Posteriomente, na década de 1990, é construído em Belém o primeiro 
Restaurante Universitário cobrando valores irrisórios, o qual se constituiu 
em grande apoio aos estudantes em relação à garantia de alimentação. Em 
2007, a Universidade Federal do Pará aderiu ao REUNI. Nesse mesmo ano, 
sua política de assistência estudantil é fortalecida, pois, em função da insti-
tuição do PNAES, passa a receber recursos destinados exclusivamente para 
esse fim.

Porém, somente no ano de 2017 a UFPA passa a ofertar macroprogra-
mas de assistência ao estudante, oferecendo auxílios financeiros (auxílios 
diretos) ou atendimentos por meio de serviços (auxílios indiretos). Os auxí-
lios disponibilizados diretamente são caracterizados na UFPA como sendo 
da dimensão de assistência: a) Programa Permanência (PP); b) Casa de 
Estudantes Universitários (PROCEUS); c) Programa Bolsa Permanência do 
Mistério da Educação (PBP/MEC). De acordo com critérios estabelecidos 
nos editais, o auxílio Permanência pode ser acumulado com os auxílios 
Moradia, Creche, Kit Acadêmico, Acesso às Línguas Estrangeiras, Instruir 
e Taxa Zero, ou seja, o estudante pode adquirir até dois desses auxílios 
concomitantemente.

Resultados

A Divisão de Apoio e Assistência Estudantil – DAAE está vinculada à 
Coordenação Acadêmica do Campus de Salinópolis e à Superitendência 
de Assistência Estudantil – SAEST com uma equipe que, até o ano 2018, 
era formada apenas por um técnico em assuntos educacionais. A partir de 
março de 2019 houve a inserção de uma assistente social, a qual assumiu, 
dentre outras atribuições, o atendimento aos estudantes que se submetiam 
aos editais. Um atendimento com vistas a solucionar dúvidas em relação à 
compreensão do edital, já que essa era uma das grandes dificultades enfren-
tadas pelos estudantes quando se candidatavam ao auxílio.

O entendimento dos editais, que nem sempre são claros em relação à 
documentação necessária, causava (e causa) o indeferimento de muitos 
estudantes e a falta de perceptibilidade quanto à interposição de recursos 
anteparava (e antepara) que muitos desses estudantes, potenciais assisti-
dos, não recebam o auxílio.

Os enigmas relacionados aos editais são reconhecidos pela 
Superitendência de Assistência Estudantil – SAEST, que responsáveis por 



2346
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

esse setor têm promovido esforços para solucioná-los. O auxílio de uma 
assistente social também contribuirá para amenizar esse problema.

Porém esse não é o único problema enfrentado no campus pelos estu-
dantes que demandam algum tipo de assistência para dar continuidade e 
concluir os estudos. Muitos problemas são de ordem operacional (planeja-
mento, oferta, avaliação das inscrições e acompanhamento dos estudantes 
assistidos), outros são de ordem pessoal e/ou institucional (baixo índice de 
estudantes beneficiados; muitos estudantes são oriundos de outros muni-
cípios e o afastamento familiar gera problemas afetivos e emocionais que 
comprometem a saúde mental) que, em alguma medida, comprometem a 
permanência do estudante do Campus de Salinópolis.

Entretanto, a efetivação do PNAES no âmbito das universidades e espe-
cificamente no Campus de Salinópolis não alcança a todos os estudantes 
que precisam dos auxílios e não tem sido suficiente para combater os altos 
índices de evasão e retenção no campus, pois sua operacionalização é feita 
por meio de processos seletivos que excluem ao tentar incluir, em função 
da burocratização para solicitação de auxílio e insuficiência de recursos em 
relação à demanda, o que contribui para manter o caráter assistencialista da 
assistência estudantil.

Ressalta-se que, apesar das fragilidades que envolvem sua operaciona-
lização, o PNAES é relevante para garantir a muitos jovens, pertencentes às 
classes populares antes excluídas do ensino superior, condições, mesmo 
que mínimas, de permanecer nas universidades públicas federais.

Considerações finais

A efetivação do PNAES no âmbito das universidades e especificamente 
no Campus de Salinópolis não alcança a todos os estudantes que precisam 
dos auxílios e não tem sido suficiente para combater os altos índices de 
evasão e retenção no campus, pois sua operacionalização é feita por meio 
de processos seletivos que excluem ao tentar incluir, em função da burocra-
tização para solicitação de auxílio e insuficiência de recursos em relação à 
demanda, o que contribui para manter o caráter assistencialista da assis-
tência estudantil.

Ressalta-se que, apesar das fragilidades que envolvem a operacionali-
zação, o PNAES relevante para garantir a muitos jovens, pertencentes às 
classes populares antes excluídas do ensino superior, condições, mesmo 
que mínimas, de permanecer nas universidades públicas federais.
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO E FLEXIBILIZAÇÃO 
CURRICULAR NO CONTEXTO DA CRISE DA CAPITAL

David Breno Barros Cardozo1 | Francisca das Chagas Silva Lima2

Resumo: Este trabalho apresentar algumas reflexões acerca da atual reforma 
do Ensino Médio no Brasil, configurada pela Lei nº13.415/17. Destacamos 
elementos sobre a proposta de flexibilização curricular defendida pelos 
reformadores, relacionando-os com a crise do capital e as demandas da 
acumulação flexível. Como procedimentos metodológicos utilizamos levan-
tamento bibliográfico e documental, com a finalidade de compreender 
teoricamente os elementos conceituais que nos permita articular as pro-
posições da reforma do ensino médio com as determinações e influências 
da produção capitalista. Conclui-se que a flexibilização curricular defendida 
pelos reformadores, aponta para uma formação que não contribui para a 
emancipação, ou seja para a formação do pensamento crítico dos jovens.
Palavra-Chaves: Reforma do Ensino Médio. Flexibilização. Currículo. 
Emancipação

1 Graduado em Educação Física, mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Maranhão, onebre23@gmail.com

2 Professora Orientadora: Doutora em Educaçao pela Universidade Federal do Ceará, fransluma@
bol.com.br



2351
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

1 Introdução

A compreensão do currículo educacional envolve diversos fatores que 
influenciam a elaboração de uma proposta curricular, ou seja, sobre 
quais conteúdos deverão ser objetos para a formação dos indiví-

duos. Nesse sentido, questiona-se dá o processo formativo no contexto 
das constantes transformações no modo de produção capitalista, pois 
conforme aponta Silva (1999), o currículo está vitalmente envolvido naquilo 
que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade e subjetividade. 
Desse modo, considera-se que há intencionalidades e objetivos explícitos e 
implícitos na formulação das diretrizes curriculares no âmbito do processo 
de reprodução do capital.

Nesse sentido, é importante percebermos que as identidade formadas 
pela via educacional não estão desvinculadas das relações produtivas deter-
minadas pelo capital, já que esse modo de produção, influencia diretamente 
o tipo de homem a ser formado, visando atender aos seus interesses de 
reprodução, expansão e valorização. Assim, o currículo também é um ins-
trumento utilizado pelo capital para manter as suas condições de produção 
e reprodução.

Com base no exposto, situamos a atual reforma do ensino médio pau-
tada na Lei nº13.415/17 que, trouxe modificações que refletem as novas 
exigências do capital de modo a atender as novas configurações do modelo 
de acumulação flexível, caracterizado por Harvey (1993) como um processo 
de organização da produção que procura diminuir o tempo de produção das 
mercadorias, estoque mínimo e adoção de contratos de trabalhos flexíveis 
e reestruturação do espaço de trabalho com a introdução de novas técnicas 
de produção. A flexibilização é a palavra de ordem, e está presente no texto 
da Lei nº 13.415/17 que reformou o Ensino Médio no Brasil.

São esses aspectos que abordaremos ao longo deste trabalho, cujo obje-
tivo é apresentar as primeiras reflexões sobre atual reforma do Ensino Médio 
no Brasil, configurada pela Lei nº13.415/17, destacando-se elementos sobre 
a proposta de flexibilização curricular defendida pelos reformadores, relacio-
nando-os com a crise do capital e as características da acumulação flexível. O 
presente artigo que é parte dos estudos iniciais que estamos desenvolvendo 
no Mestrado em Educação da Universidade Federal do Maranhão, através do 
projeto intitulado “Ensino Médio: um estudo sobre a continuidade dos estu-
dos e a inserção no mundo do trabalho na perspectiva dos alunos”. Para a 
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realização deste artigo utilizou-se levantamento bibliográfico e documental, 
a partir desses procedimentos metodológicos apresentamos os primeiros 
elementos sobre a questão do currículo proposto pela Lei nº13.415/17.

2 Transformações do capital e os impactos na educação

As atuais transformações pelas quais o capital passa advém de crises 
inerentes ao próprio sistema capitalista de produção, pois as crises nesse 
sistema são uma qualidade intrínseca do seu próprio desenvolvimento, 
portanto elas configuram-se como a causa, o motor da recuperação eco-
nômica e da retomada da taxa de lucro. (MANDEL, 1977, apud MONTAÑO; 
DURIGUETTO, 2011).

A configuração da crise do capital estrutura-se em uma condição 
cíclica em que o capitalismo se desenvolve passando pelo momento da 
estabilidade, animação crescente, prosperidade, superprodução, craque, 
estagnação, estabilidade etc. (MARX, 1980, apud MONTAÑAO; DURIGETTO, 
2011). Diante das crises cíclicas do capital há a necessidade de reconfi-
gurações na estrutura estatal com a finalidade de manter as condições de 
reprodução capitalista.

Na década de 70 do século passado o cenário mundial pautado no 
capitalismo monopolista norte-americano sob o padrão de acumula-
ção fordista-keynesiana entrou em uma nova fase de crise manifestada, 
incialmente, pela alta do preço do petróleo em 1973 e 1975. (MONTAÑO; 
DURIGUETTO, 2011). Essa crise trouxe em si diversos elementos que revelam 
sua decadência, dentre eles, destacamos conforme Gounet (1999), a cres-
cente improdutividade advinda da separação entre concepção e execução, 
a impotência das políticas keyneisianas para sustentar o Estado-de-bem-
estar-social, a contestação da supremacia americana e a presença de uma 
forte contestação social.

Quanto às estratégias elaboradas diante da crise do modelo capitalista 
Montaño; Duriguetto (2011), destacam que os capitalistas procuraram tra-
çar novas formas de exploração da força de trabalho, canalizando o capital 
para outras fronteiras em países sem excesso de mercadorias em relação à 
demanda e concentra o reinvestimento na atividade financeira reduzindo o 
mesmo no campo da atividade produtivo-comercial.

Nessa perspectiva, os processos produtivos passaram a ser organiza-
dos pelo modelo toyotista ou japonês que visa aumentar a produtividade, 
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mediante a reorganização das plantas produtivas e do envolvimento dos 
trabalhadores no fabricação das mercadorias. Esse modelo buscou “desen-
volver um sistema que envolvesse menores investimentos, menores volumes 
de trabalhadores estáveis e mais baratos, menor conflitividade e menores 
estoques” (MONTAÑO; DURIGETTO, 2011, p.181). A produção toyotista con-
figura-se segundo Ohno (1997), como um modelo de produção voltado para 
uma produção em pequenos lotes norteada pela demanda dos consumido-
res e tendo como base um estoque mínimo.

Do ponto de vista das relações de trabalho a flexibilização insere-se em 
contraponto rigidez do modelo fordista, tanto no que se refere à execução 
do trabalho quanto nas relações sindicais e nos direitos trabalhistas, dada a 
necessidade de manter a reprodução do capital. Segundo Dos Santos (2011), 
as relações de trabalho nessa modelo são caracterizadas pela precariza-
ção e subcontratação da força de trabalho e, o novo perfil do trabalhador 
pauta-se na polivalência em contraste com rígida divisão de tarefas e baixa 
qualificação marca do modelo fordista.

3 A reforma do ensino médio e a flexiblização do currículo

Conforme destacamos no tópico anterior, o modo como o capital faz 
modificações em sua estrutura de acumulação é inerente ao seu processo 
de reprodução, portanto, que em sua avidez por lucros ele interfere na defi-
nição das políticas nas políticas educacionais, a exemplo atual reforma do 
Ensino Médio brasileira configurada na Lei n° 13.415/2017 cuja flexibiliza-
ção do curricular visa a atender às necessidades da esfera produtiva.

Nesse sentido, a tônica da reforma do ensino médio expressa o ideal neo-
liberal da flexibilização, pois a Lei n° 13.415/2017 defende que é necessário 
flexibilizar o currículo para que ele se apresente de forma mais atrativa aos 
jovens, garantindo-lhes uma formação mais sólida e, em consonância com 
seus interesses vocacionais. A ideia de flexibilizar pode soar como algo ino-
vador, autônomo e de liberdade, entretanto pode ser também como aponta 
Krawczyk e Ferretti (2017, p. 36):

[...] desregulamentação, precarização, instabilidade da proteção 
contra a concentração da riqueza material e de conhecimento, 
permitindo a exacerbação dos processos de exclusão e desi-
gualdade social. Flexibilizara uma política pode ser também o 
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resultado da falta de consenso sobre ela. Estamos mais uma 
vez frente a uma equação economicista para pensar a educação, 
com análises reducionistas e propostas imediatistas.

Sob a ótica da flexibilização os reformadores do ensino médio brasi-
leiro optaram por reduzir o currículo, à medida em que diminuem o número 
de disciplinas obrigatórias além de fracioná-lo em opções formativas que 
melhor coadunam com os interesses profissionais do estudante, conforme 
expressa o artigo 3º da Lei 13.415/17 ao dispor que: a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 35-A:

A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de apren-
dizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:

I. linguagens e suas tecnologias;
II. matemática e suas tecnologias;
III. ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV. ciências humanas e sociais aplicadas.
1º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 
26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmoni-
zada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir 
do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.
2º A Base Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio 
incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, 
arte, sociologia e filosofia.
3º O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigató-
rio nos três anos do ensino médio, assegurada às comunidades 
indígenas, também, a utilização das respectivas línguas mater-
nas. (BRASIL, 2017).

A Lei acima citada dispõe que a organização curricular composta pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definiu os direitos e objetivos de 
aprendizagem no ensino médio em cinco áreas de conhecimento (linguagens 
e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e 
suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas), bem como, pelos 
itinerários formativos que possuem a mesma nomenclatura das cinco áreas 
com a inserção do itinerário da formação técnica e profissional, além de 
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definirem matemática e português como as disciplinas obrigatórias durante 
os três anos do ensino médio (BRASIL, 2017).

Embora a Lei 13.415/2017 aponte que a BNCC deverá incluir de forma 
obrigatória os estudos e práticas de educação física, arte, sociologia, e filo-
sofia, ela acaba por conferir a essas disciplinas um caráter secundário no 
que tange à importância delas na formação dos estudantes, já que poderão 
ser incluídas de forma parcial nos anos do ensino médio, mediante diversas 
formas de flexibilização curricular.

Ao definir que educação física, arte, sociologia e filosofia como “estudos 
e práticas” inferioriza esses conhecimentos historicamente e socialmente 
produzidos que, enquanto componentes da área das ciências humanas aju-
dam no desenvolvimento do senso crítico e reflexivo dos estudantes, mas ao 
que parece aos interesses do capital é que se tenha uma formação mínima 
necessária às demandas da produção capitalista, sem o desenvolvimento 
da capacidade crítica e reflexiva, ou seja, que sejam formados sujeitos pas-
sivos e submissos aos imperativos do capital.

O descrédito conferido aos componentes curriculares da área de huma-
nas sinaliza para:

a subalternização do lugar das ciências humanas nos currículos 
escolares e na fragilização de seu potencial pedagógico, o que 
terá implicações na precarização do trabalho docente e na forma-
ção básica plena e comum das juventudes, alterando a formação 
crítico-reflexiva que as levaria a entender as tramas sócias em 
que estão envolvidos na atualidade. (SIMÕES, 2017, p.53).

Salientamos, ainda, que a questão da “vocacionalização dos currículos” 
pode ser considerada, uma vez que numa sociedade marcada pelo desem-
prego estrutural, a dimensão da formação para o mercado de trabalho não 
pode deixada de lado. (SACRISTÁN, 2013). Entretanto, o foco da formação 
não pode ser direcionado somente para a visão de mercado, mas para o 
desenvolvimento integral do estudante, aspecto desconsiderado pela a 
reforma em vigor que, defende explicitamente os interesses neoliberais ao 
deixar claro a possibilidade dos sistemas de ensino estabelecerem parcerias 
com instituições privadas para a oferta do itinerário da educação técnica e 
profissional. Quanto aos itinerários formativos a Lei nº13.415/2017 aponta 
a organização dos mesmos será feita a “critério dos sistemas de ensino” o 
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que revela o caráter falso da campanha midiática que, promoveu em larga 
escala propagandas salientando para o direito dos jovens escolherem um 
percurso normativo condizente com seus interesses profissionais. (BRASIL, 
2017). Mas, quem definirá os itinerários formativos serão os sistemas, inde-
pendentemente das escolhas dos alunos,

Os Estados terão a responsabilidade de oferecerem os itinerários con-
forme seus recursos sem levar em conta as reais opções dos estudantes. 
Dentro da possibilidade de oferta de itinerários podemos idealizar um cenário 
em que a proposta do percurso formativo da formação técnica e profissio-
nal seja a mais viável para os estudantes de baixa renda haja vista a “velha 
ideia preconceituosa de que os pobres necessitam de um diploma profissio-
nal porque precisam e querem entrar rapidamente no mercado de trabalho.” 
(KRAWCZYK; FERRETTI, 2017, p. 39).

Essa ideia corrobora com os interesses do capital sob a ótica neoliberal já 
que se absorve das escolas uma força de trabalho para atender às deman-
das do mercado de trabalho, além de oportunizar parcerias público-privadas 
no que se refere ao itinerário formativo da educação técnica e profissional, 
pois a Lei n° 13.415/2017 destaca que essa formação poderá ocorrer a pró-
pria instituição ou em parcerias com outras instituições. (BRASIL, 2017).

Soma-se a esse aspecto o fato de que uma organização curricular via 
percursos formativos em diferentes áreas de conhecimento poderá provocar 
o aprofundamento das desigualdades entre as escolas públicas e privadas, 
já que estas certamente proporão arranjos curriculares “mais sólidos para 
seu público, enquanto os estudantes das escolas públicas estaduais terão 
que se contentar com a ênfase que o sistema de ensino julgar possível ser 
ofertada”. (GONÇALVES, 2017, p. 140-141).

Diante do exposto, inferimos que a flexibilização curricular apresenta-se 
como uma medida que, travestida de autonomia e aproximação do jovem 
com seu projeto de vida, tende a intensificar as desigualdades sociais que 
são inerentes ao sistema capitalista, reforçando os interesses do capital em 
detrimento das reais necessidades da formação integral da juventude.

Considerações finais

Diante do exposto ao longo deste trabalho, destacou-se que o movi-
mento de reconfiguração do Estado com a finalidade de se adequar à 
reestruturação produtiva necessária à manutenção da hegemonia capi-
talista, foi pautado em grande parte pelo ideário neoliberal, cuja ideologia, 
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busca influenciar políticas econômicas e sociais em favor dos detentores do 
capital, reforçando contradições entres as classes fundamentais da socie-
dade capitalista.

Destacou-se, também, que a reforma do ensino médio em vigência acen-
tua a possibilidade de privatização do ensino público, abrindo mercados 
para as empresas privadas na área da educação, ampliando as perspecti-
vas de acumulação do capital sem ter como foco principal a perspectiva da 
formação integral dos alunos. Desse modo, a formação dos alunos poderá 
ficar mais fragmentada, diante de uma reforma curricular via itinerários for-
mativos que inferioriza certos componentes curriculares fundamentais para 
a construção de pensamento crítico.
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Resumo: O presente artigo objetiva apresentar e refletir sobre o processo de 
implementação do Documento Curricular Referencial do Estado do Ceará 
(DCRC) para a Base Nacional Curricular Comum. A metodologia aplicada é 
a pesquisa bibliográfica, qualitativa e caracteriza-se também como pesqui-
sa-ação, a qual teve como fonte vários documentos oficiais do Ministério 
da Educação e outros produzidos no Estado do Ceará, entres os quais: 
Constituição (1988), LDB (1996), PCNEM (1999), PCN + (2002) e, mais 
recentemente, DCNEM (2018), além do Escola Viva e Escola Aprendente, 
documentos produzidos a nível estadual, respectivamente em 2005 e 2006. 
Os resultados nos levam as reflexões e ações sobre currículo e políticas 
públicas para a produção da BNCC no Estado do Ceará, ainda em processo 
e desenvolvimento.
Palavras-chave: Ciências Humanas, Trabalho Docente, Políticas Públicas, 
BNCC, Currículo.
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Introdução

O presente artigo tem como objetivo apresentar o processo de constru-
ção do Documento Curricular Referencial do Estado do Ceará (DCRC), 
procurando refletir sobre a nova conjuntura das políticas públicas 

educacionais, apontando perspectivas sobre o trabalho docente nesse con-
texto e sobre os componentes das Ciências Humanas para a BNCC. Além 
do levantamento histórico, foi investigado como está ocorrendo o processo 
de implementação no estado cearense, lugar onde os autores do artigo, 
também redatores do DCRC, estão desenvolvendo o estudo. Desse modo, o 
texto apresenta considerações parciais, haja vista o processo de construção 
da BNCC está em andamento.

A necessidade de uma reorganização curricular na educação brasileira 
foi considerada ponto central na elaboração do Plano Nacional de Educação 
(PNE) que foi criado em 2014 e levou o governo federal a realizar a produ-
ção da BNCC. Uma base curricular, no Brasil, se apresenta como importante 
por visar corrigir as desigualdades de aprendizagem dos diversos sujeitos 
presentes na nação, pontuando o direito de aprendizagem básico que cada 
cidadão deve ter direito para que possa ser integralmente formado.

A versão final homologada pelo MEC definiu que BNCC será complemen-
tada por uma parte diversificada que deve atender as demandas educacionais 
de cada localidade. Assim, entende-se que as ciências humanas, principal-
mente os saberes da Filosofia e da Sociologia, têm função importante na 
construção na formação integral dos discentes brasileiros, devendo estar na 
parte obrigatória (base comum) e na flexível (parte diversifica). Mas a pre-
sença desses dois saberes e outros como a educação física está cercado de 
diversas discussões, principalmente acerca da presença desses componen-
tes curriculares no Ensino Médio, que emergiram a partir da aprovação da 3ª 
versão da BNCC, homologada no Governo Michel Temer, junto com a apro-
vação da nova lei do Ensino Médio, criada a partir de Medida Provisória (MP). 
Neste contexto, cercado de polêmicas, no qual pesquisadores, especialistas 
e professores precisam repetir justificativas para a permanência de saberes 
tão importantes como os da Filosofia e de Sociologia, que se encontra esse 
trabalho, no qual buscamos apresentar as reflexões e atividades desse pro-
cesso, que ocorre a nível nacional, e está se realizando no Estado do Ceará, 
a fim de possibilitar recursos para que pesquisadores de currículo possam 
conhecer parte dessa política pública que se desenvolve nacionalmente.
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A importância da pesquisa está, primeiramente, na apresentação de todo 
o processo, pois mesmo que a BNCC a nível nacional esteja homologada, 
nos estados ela não terá, necessariamente, a mesma constituição, já que 
a última versão veio permeada pela ideia de que os estados devem definir 
os objetos de conhecimento que cada estudante deve ter acesso nas uni-
dades federativas. Ao ter acesso aos caminhos trilhados para que esses 
documentos pudessem ser constituídos, é possível desenvolver estudos, 
traçar críticas, ver ganhos, erros acertos e outros que possibilitem, aqueles 
que pesquisam currículo, compreender as diversas formas que teve a refor-
mulação curricular brasileira que ocorre desde o ano de 2014, quando foi 
aprovado o PNE (Plano Nacional de Educação).

Outra razão, mais política do que educacional, é a compreensão das 
mudanças que cada estado teve na construção de seu documento. Ao anali-
sar a 3° versão da BNCC, percebe-se, apesar das críticas sobre o documento, 
que ela carrega um viés político e econômico, pois esta muda a forma como 
a educação, a partir da base, estava sendo pensada desde o ano de 2014. 
Uma das mudanças foi o uso dos termos “competências” e “habilidades” no 
lugar do termo “objetos de conhecimento”, a qual possibilitou a descons-
trução do que estava presente nas duas primeiras versões, que continha, 
de forma mais objetiva, os conteúdos mínimos que cada estudante brasi-
leiro tem direito de aprender. Em um primeiro momento a ideia pode parecer 
positiva, já que não engessaria nenhuma forma de organização curricular 
nas escolas. Contudo, observa-se que que essa estratégia vai no caminho 
de fragmentar a existência de disciplinas, como as das ciências humanas.

Essa hipótese fica mais evidente quando olhamos as mudanças pre-
sentes na Nova lei do Ensino Médio (nº 13.415/2017), que alterou a LDB 
em vários de seus artigos, como a não obrigatoriedade do ensino de todos 
os componentes curriculares em todos os três anos do Ensino Médio, com 
exceção do português e da matemática (LDB, Art. 35-A, § 3°). Outra mudança 
foi a inclusão dos itinerários formativos, a estratégia pedagógica encontrada 
para flexibilizar o currículo e possibilitar que os estudantes “escolham” o que 
vai estudar. Agora, cada escola que aderir ao novo ensino médio terá que 
dedicar parte de sua carga horário a oferta destes itinerários. Aqui se apre-
senta um dos pontos no qual o poder econômico privado consegue adentrar 
na escola pública, tendo em vista que esta detém grande parte das matrí-
culas dos estudantes, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2019). Neste novo modelo, os estudantes 
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poderão cursar o itinerário de formação técnica e profissional (LDB, Art. 36 
em outras instituições que não a próprias escola, que poderão “firmar convê-
nios com instituições de educação a distância com notório reconhecimento” 
(LDB, Art. 36, § 11).

A lei do Novo Ensino Médio modificou a LDB e incluiu o Art. 35-A (§ 
5º), “A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum 
Curricular não poderá ser superior a mil e oitocentas horas do total da carga 
horária do ensino médio”. Ora, se dividirmos a quantidade de 1800 horas 
pelos três anos, ter-se-á, caso tenha-se como referência as horas de aulas 
por dia, somente 3 horas diárias para trabalhar a BNCC com os estudan-
tes, enquanto 4 horas serão dedicadas aos itinerários formativos, já que o 
novo Ensino Médio também institui a escola em tempo integral composto 
por sete horas aulas diárias. Desse modo, das sete horas que a escola tem, 
os discentes podem dedicar quatro delas para a formação profissional. É 
perceptível, como diz Mônica Ribeiro da Silva, a abertura da escola pública 
para a entrada direta do mercado.

Primeiro, a hipótese é que no Ceará existam disciplinas de todos os com-
ponentes durante o Ensino Médio. Contudo, a quantidade de horas-aula 
para cada componente não está definida. Outra questão, mais concreta que 
a primeira, gira em torno da construção da Base, que no estado cearense se 
chamará Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC).

Diferente da BNCC que apresenta somente as competências e habilidade, 
entendendo competência como “a mobilização de conhecimentos (concei-
tos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana” 
(BNCC, 2018), o DCRC terá dois elementos curriculares a mais: os objetos 
de conhecimento e os objetos específicos. Os objetos de conhecimento são 
os conteúdos, conceitos e processos que serão trabalhados nas aulas com 
os alunos e os objetos específicos se referem ao seu detalhamento. Nesse 
contexto, diferente do nacional, o Ceará oferece a comunidade escolar, prin-
cipalmente a docentes e discentes, saber quais os objetos de conhecimento 
mínimos as escolas devem proporcionar para o aprendizado dos estudantes.

Uma postura importante, que representa resistência frente a uma suposta 
ideia inovadora da educação, é a compreensão de que no Ceará já se tem 
currículo, o que faremos, mesmo diante de um contexto totalmente novo, é 
atualizá-lo. Nesse sentido, apresenta também um teor político, sugerindo 
que a ideia do Novo Ensino Médio, em seu discurso, irá resolver todos os 
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problemas da etapa final da educação básica brasileira, o que se pode pen-
sar não ser uma verdade. A reflexão sobre a BNCC, mesmo com toda a sua 
contribuição ao definir o “currículo mínimo” para as escolas do Ensino Médio 
no Brasil, foi produzida e articulada com demandas que escapam aos inte-
resses da educação, que é uma formação integral. Neste interim, pensamos 
que o mundo do trabalho é um conceito que ultrapassa a ideia de um ensino 
técnico e profissional, especialmente o ofertado pelo ensino privado, portas 
para a privatização de parte da educação básica.

Metodologia

Dos recursos bibliográficos utilizados no desenvolvimento da presente 
pesquisa estão os diversos documentos legais, como a Constituição, a LDB, 
as diversas Diretrizes Curriculares, o PCN, o PCN+, o OCN, a BNCC e outros 
textos e obras que ampararam o entendimento de educação e a produção 
do referencial curricular. Outra bibliografia utilizada para a elaboração do 
documento foram textos que apresentavam a Taxonomia de Bloom que, 
mesmo diante de críticas em torno de sua abordagem técnica (MACEDO, 
2018), está presente na BNCC do ensino fundamental e muito colaborou 
com a produção do documento.

Nesse sentido, para a produção deste trabalho realizou-se a pesquisa 
bibliográfica de diversos documentos sobre a BNCC, como o PNE, as três 
versões da BNCC, os relatórios dos revisores, as estatísticas de cada ver-
são, com exceção da terceira que teve o processo diferenciado, assim como 
documentos curriculares do Estado do Ceará, como o Escola Viva e Escola 
Aprendente. A pesquisa se caracteriza, também, pelo caráter participativo, 
dando a ela um viés de pesquisa participativa ou pesquisa-ação, já que o 
pesquisador é também redator da BNCC no Estado do Ceará.

Como já pontuado, entende-se que a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1986), 
como método de pesquisa, faz parte da metodologia do trabalho, já que os 
pesquisadores também participam das modificações do processo. Neste 
ponto, contudo, pontua-se a ação que os revisores e colaboradores tiveram 
no processo de produção do documento, com suas considerações impor-
tantes, tanto para a produção do documento, como para a modificação de 
muitas teses que tínhamos sobre o objeto analisados, melhorado também 
como a percepção dos professores da rede estadual. A equipe de revisores 
é composta por pesquisadores das universidades e docentes da rede muni-
cipal e pública.
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Outro método utilizado para desenvolver a DCRC foi o diálogo com diver-
sos sujeitos que pudessem contribuir com a discussão, como no caso de 
temas em torno da Filosofia indígena, que tem pouco material produzido e 
publicado. Neste caso, precisamos dialogar com alguns sujeitos que par-
ticipam de movimentos sociais em prol da causa indígena, e que fossem 
formados em Filosofia, para que pudessem sugerir problemas, questões 
e teorias. Outros foram sugeridos pelos revisores da DCRC, como temas 
sobre a Filosofia latino-americana e a questão de gênero.

No contexto da Sociologia, foi realizado um trabalho (presencial e online) 
incluindo formação, diálogos, debates, etc. para construção deste conhe-
cimento coletivo, com colaboradores, professores de escolas públicas, 
de universidades e conversas com pessoas envolvidas em movimentos 
sociais que tratem das questões da diversidade énico-racial e de gênero. 
Principalmente a temática que envolvem a causa dos povos originários (indi-
genas), muito invizibilizada historicamente, foi fortalecida no documento, 
pela necessidade histórica, buscando decolonizar a escrita e trabalhar con-
ceitos interculturais e intraculturais.

Referencial teórico

Foram usadas como base teórica as fontes documentais e bibliográficas, 
nacionais e estaduais, já citadas na metodologia e nas referências, tais como: 
Constituição (1988), LDB (1996) , Orientações Curriculares Nacionais (2006), 
Diretrizes Curriculares (2013), o PCN (2000), o PCN+ (2006), o PNE (2018) , as 
três versões da BNCC (2015, 2016 e 2017), Escola Viva, Escola Aprendente, 
além da obra de Bloom (1956), autor que desenvolveu uma importante ferra-
menta, que deve fazer parte da formação docente, a Taxonomia de Bloom, a 
qual busca melhoramentos sobre os objetivos traçados no processo ensino 
aprendizagem. Alguns livros didáticos de Filosofia e Sociologia, sugeridos 
no PNLD (2019) também serviram como fonte de pesquisa para rever con-
teúdos mais atuais trabalhados pelos professores.

Outros referenciais teóricos, que atenderam a demanda da produção dos 
objetos de conhecimento, foram as obras do PNLD e outros textos. Entre as 
obras do PNLD para Filosofia estão: Diálogo: primeiros estudos em Filosofia 
(2016), de Ricardo Melani; Filosofia e filosofias: existências e sentidos (2016), 
de Juvenal Savian Filho; reflexões: Filosofia e cotidiano (2016), de José 
Antônio Vasconcelos; Filosofia: temas e percursos (2016), organizado por 
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Vinicios de Figueiredo; Filosofando – Introdução à Filosofia (2013), de Maria 
Lúcia de Arruda e Aranha e Maria Helena Pires Martins; Filosofia: Experiência 
do Pensamento, de Sílvio Gallo (2013); Filosofia: Por uma Inteligência da 
Complexidade (2013); Fundamentos de Filosofia (2013), de Gilberto Cotrim e 
Mirna Fernandes; Iniciação à Filosofia (2013), de Marilena Chauí. Além des-
ses, outras obras, que não estavam presentes de forma adequada em várias 
dessas obras, foram utilizadas para a produção da DCRC, no quais estão O 
ensino de Filosofia e a lei 10.639 (2014), de Renato Nogueira, e o Filosofia 
para adolescentes (2007), de Yves Michaud.

Sobre a Sociologia, para início do trabalho de pesquisa e leitura, além 
do conhecimento das obras já disponíveis e utilizadas no trabalho docente, 
utilizou-se das cinco obras disponíveis no PNLD para contribuição sobre a 
construção dos objetos do conhecimento e objetos específicos para a área. 
Foram elas: Sociologia (2016), da autoria de Benilde Lenzi Motim, Maria 
Aparecida Bridi e Silvia Maria de Araújo; Sociologia Hoje (2016), de Celso 
Rocha de Barros, Henrique Amorim e Igor José de Renó Machado; Tempos 
Modernos, Tempos de Sociologia (2016), composto por Bianca Freire-
Medeiros, Helena Bomeny, Julia O’donnell e Raquel Balmant Emerique; 
Sociologia para Jovens do Século XXI (2016), de Luiz Fernandes de Oliveira 
Ricardo Cesar Rocha da Costa; e a obra Sociologia em Movimento (2016), 
da autoria coletiva de Afrânio Silva, mais 16 autores. Seguindo este cami-
nho, a base teórica foi reforçada pela leitura das obras dos autores: Schaefer 
(2006), Giddens (2010), Hall (2000), Gervás, Burgos (2011), Geertz (2008), 
Elias (1994) , Moraes (2004), Garcia e Moreira (2003), Louro (2004) e Sarandy 
(2004).

Resultados e discussão

Diante do cenário investigado, que perpassa por marcos legais, concep-
ções de educação, política, economia, resistência e vontade de mudança 
positiva da educação brasileira, este trabalho sobre a produção do 
Documento Referencial Curricular do Ceará, especialmente sobre as ques-
tões em relação as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, apresenta-se 
como um contributo para aqueles que buscam estudar e conhecer a ques-
tão do currículo e de políticas públicas educacionais, já que a BNCC e novo 
Ensino Médio andam juntos a fim de modificar a estrutura das escolar, o 
currículo e o financiamento da educação.
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Paralelamente as discussões, que acima já citamos boa parte, está o 
diálogo em torno da produção do texto que antecederá a tabela com os 
conteúdos que serão referencias a ser ensinados pelos professores dos 
componentes de ciências humanas das escolas de Ensino Médio do Ceará. 
Cada área de pensamento terá, dentro da DCRC, um espaço para refletir 
questões gerais sobre a prática dos professores do Ensino Médio no Ceará.

A produção do documento cearense está sendo produzido partindo do 
pressuposto de que no Ceará já há experiências do currículo, justamente o 
Escola Viva e o Escola Aprendente. Desse modo, a definição dos conteúdos 
e a organização do texto que o antecede, lançaram mão desses documen-
tos para auxiliar na produção do DCRC. Uma atualização, ao mesmo tempo 
que é criação.

A primeira reflexão era o quê recuperar dos documentos anteriores, 
principalmente o Escola Aprendente. Decidimos, os membros da área de 
humanas, que a organização dos tópicos que organizariam o trabalho aten-
deria a demandas da área, não necessitando que fosse igual ao das outras 
áreas. Assim, na introdução aos conteúdos da planilha, serão trabalhados 
os sentidos da aprendizagem das ciências humanas, a importância da inter-
disciplinaridade para o ensino de humanas, a especificidade das ciências 
humanas na DCRC, no qual se analisou a ideia de competências e habi-
lidades. Também estão neste documento questões sobre a avaliação, a 
pesquisa e as múltiplas e diversas narrativas, usos e forma de construção 
dos conhecimentos das ciências humanas.

Os resultados trazem reflexões aprofundadas sobre a necessidade de se 
pensar e repensar a questão curricular, especialmente sobre conhecimento, 
competências, habilidades e objetos do conhecimento a serem trabalha-
dos nas Ciências Humanas, especialmente no caso deste artigo, pensados 
pelos professores de Filosofia e de Sociologia. Assim, o DCRC está sendo 
desenvolvido para o Estado do Ceará, criado com objetos do conhecimento 
e objetos específicos que visem atender as necessidades dos estudantes 
para uma aprendizagem significativa, uma educação integral, com equi-
dade. O documento produzido pela equipe de Ciências Humanas passa por 
ampla discussão, conta com o trabalho de uma equipe de colaboradores de 
vários seguimentos, oriundos das escolas cearenses, professores de algu-
mas universidades, outros setores da sociedade civil e ainda passará por 
consulta pública a nível estadual cearense.Nos Resultados, deverá constar a 
esquematização dos dados encontrados, na forma de categorias analíticas 
e sistematização dos achados empíricos.
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Nesta sessão não poderão ser utilizados gráficos, tabelas e quadros (que 
podem ser inseridos apenas no banner para apresentação).

Quadro 1 – Fragmento da planilha apresentada em consulta pública

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA
Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e 
mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológi-
cos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de 
vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

HABILIDADE I
(EM13CHS101) Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas 
em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos 
e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

A constituição das diversas fontes históricas e a construção de significados a partir das 
evidências documentais;
Fontes orais, visuais, audiovisuais, escritas e virtuais;
Os diversos discursos historiográficos e seus pressupostos teóricos na compreensão dos 
processos históricos;
As diversas linguagens e narrativas sociais como expressões culturais no 
tempo e no espaço;
Fontes e narrativas filosóficas;
A dúvida filosófica;
Linguagens cartográficas e pictográficas:
Mapas e Atlas;
Narrativas sociais;
Pensamento clássico e contemporâneo da sociologia;
Métodos e narrativas da pesquisa científica.

HISTÓRIA GEOGRAFIA FILOSOFIA SOCIOLOGIA

OBJETO
ESPECÍFICO

Apresentar, discutir 
e perceber a partic-
ularidade das diver-
sas fontes históri-
cas, orais, escritas, 
visuais, eletrônicas, 
gestuais, compreen-
den do-as como 
documentos que 
auxiliam na interpre-
tação do fato Históri-
co.

Analisar e interpre-
tar mapas, escalas, 
gráficos, tabelas e 
outras fontes e nos 
diversos âmbitos da 
vida consideran do-
os como elementos 
capazes de fornecer 
uma leitura e com-
preens ão de ideias. 

Reconhecer, explicar, 
esboçar e analisar o 
problema filosófico 
como fonte pesquisa 
da Filosofia, com-
preendendo sua 
relação com o ques-
tionamento, a reflex-
ão, a especulação, a 
criticidade, a radical-
idade, a sistematici-
dade/complexi dade, 
o pensamento racio-
nal, a argumentação, 
a abstração e a 
criação de conceitos, 
proporcionando ao 
discente vivenciar a 
experiência do ques-
tionamento filosóf-
ico.

Compreende r a So-
ciologia como ciên-
cia da sociedade em 
sintonia com o mov-
imento da vida social 
contemporân ea. 

Fonte: Redatoria da BNCC (em desenvolvimento), Ceará (2019).
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Considerações finais

As considerações trazem reflexões sobre a importância a respeito do 
desenvolvimento do trabalho para a educação cearense, a partir da produção 
de todos os profissionais envolvidos no trabalho com a BNCC. A presente 
pesquisa levanta a discussão sobre currículo, apresentação de conteúdo, os 
quais serão trabalhados pelos docentes nas escolas. Assuntos estes que já 
preocupam diversos professores, pois existe um receio, com toda a razão, 
acerca da lotação com a não obrigatoriedade das disciplinas. Junto a isso, 
há a questão do saber quais conteúdos e em que tempo irão trabalhar. Enfim, 
a questão da lotação dos docentes nas escolas. Todavia, não se tenha infor-
mações precisas, já que o processo está se dando em todos os estados, 
busca-se apresentar algumas resoluções a que chegou o Estado do Ceará.
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TRABALHO NO BRASIL: UMA VISÃO SOBRE O 

PROGRAMA MULHERES MIL
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Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar e descrever os estudos e 
as pesquisas sobre o Programa Mulheres Mil (PMM). Como procedimen-
tos teórico-metodológicos, optamos pelo levantamento e pela revisão de 
fontes documentais como o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, 
bem como de cunho bibliográfico. Os resultados parciais mostram que 56 
trabalhos acadêmicos pesquisaram sobre o Programa Mulheres Mil em 
33 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. A temática se insere nas 
discussões sobre o ideário de educação como instrumento de desenvolvi-
mento e exercício da cidadania social, uma vez que o Programa Mulheres 
Mil é centrado num processo de superação das desigualdades sociais pelas 
vias da educação. Vemos que essa perspectiva de educação profissional 
oferecida pelo Programa tem maior sintonia com os interesses da produção 
do que com a real redução da pobreza – como podemos verificar com a 
incorporação do Programa Mulheres Mil ao Pronatec.
Palavras-chave: Programa Mulheres Mil, Trabalho, Educação, Políticas 
Públicas no Brasil.
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Introdução

O Programa Mulheres Mil (PMM), como projeto desenvolvido no âmbito 
da política de educação profissional, foi inicialmente gestado como 
experiência piloto a partir dos anos 2000 em 13 estados das regiões 

Norte e Nordeste do Brasil, sendo formulado mediante acordos entre o Brasil 
e o Canadá a partir de 2007. A princípio, seu objetivo era promover a for-
mação profissional e tecnológica de cerca de mil mulheres em situação de 
vulnerabilidade social dessas regiões até o ano de 2010.

A Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011, mostra que, nesse ano, o 
Programa foi institucionalizado nacionalmente, estendendo-se pelos 
Institutos Federais de todas as unidades da federação e tendo como obje-
tivo qualificar 100 mil mulheres até o ano 2014. Já em 2013, o PMM passou 
a ser um componente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (Pronatec)4. Atualmente, assume a denominação de Programa 
Nacional Mulheres Mil (PNMM) e se encontra implantado na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, direcionando-se para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social (BRASIL, 2007; 2011).

Objetiva-se, nessa comunicação, apresentar uma pesquisa sobre as 
produções acadêmicas acerca do Programa Nacional Mulheres Mil nos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil, além de analisar a 
abordagem sobre os temas de Educação, Trabalho e Políticas Públicas no 
âmbito do PNMM.

A pesquisa foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
utilizando o descritor “Programa Mulheres Mil” no mês de junho de 2019; 
foram localizadas 56 produções para esse descritor.

As políticas públicas da educação profissional e a questão de gênero 
no Brasil, a partir da análise do Programa Nacional Mulheres Mil, inserem-
-se nas inquirições sobre a concepção de educação como instrumento de 
avanço e desempenho da cidadania social, uma vez que o PNMM se rea-
liza no processo de superação das desigualdades sociais pelas vias da 
educação, priorizando-se como formação inicial a educação profissional. 

4 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo 
Federal em 2011, por meio da Lei nº 12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Ed-
ucação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e ações de assistência 
técnica e financeira.
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Encontra-se assentado nos diversos documentos legais que oficializam o 
referido Programa. Esse movimento, afirma Cabral Neto (2004), está densa-
mente presente embora com matizes diversas nos discursos acadêmicos e 
científicos, bem como nos mais diversos planos e programas governamen-
tais, no âmbito nacional e mundial, assumindo configurações próprias em 
cada contexto social. 

O Programa Nacional Mulheres Mil, implantado por meio de uma parce-
ria com Colleges canadenses, visa oferecer as bases de uma política social 
de inclusão de gênero para mulheres em situação de vulnerabilidade social. 
Conforme dados do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação 
Tecnológica, desde o início do Programa, cerca de 1,2 mil mulheres foram 
beneficiadas com cursos profissionalizantes nas mais diversas áreas de 
formação profissional (BRASIL, 2007; 2011; ROCHA; SILVA, 2017).

O Projeto foi implementado pela Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC) e pela Rede 
Norte e Nordeste de Educação Tecnológica (REDENET), com a Assessoria 
Internacional do Gabinete do Ministro, o Conselho Nacional de Dirigentes 
dos Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (CONCEFET), 
o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) e os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia.

Educação, Trabalho e Políticas Públicas: pesquisa sobre o 
pograma nacional mulheres mil em estudos

Stricto Sensu

A pesquisa foi realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
utilizando o descritor “Programa Mulheres Mil” no mês de junho de 2019. 

Os resultados da pesquisa dão conta de que há 56 trabalhos acadêmi-
cos, sendo 46 dissertações e 10 teses, no período de 2013 a 2018, posto 
que retiramos as dissertações de Almeida (2016) e de Giraldo (2017), pois, 
apesar de terem sido encontradas através da busca no Catálogo de Teses e 
Dissertações da Capes, ao lermos os trabalhos, constatamos que não ana-
lisam o PNMM. Preparamos uma planilha contendo as referências, o nome 
do programa de Pós-Graduação e as palavras-chave e observamos que 
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quatro produções acadêmicas não estavam anexadas às suas páginas na 
plataforma Capes. Por conseguinte, os trabalhos de Altoe (2017), Corcetti 
(2018), Diniz (2018), Nascimento (2015), serão desconsiderados devido à 
ausência dos arquivos dessas produções para a análise. 

Dessa forma, fizemos uma análise das 50 dissertações sobre a ocor-
rência em suas palavras-chave: Educação, Trabalho e Políticas Públicas. 
Dessas, 14 não possuíam a ocorrência de nenhuma das palavras-chave. 
Por isso, desconsideramos os trabalhos de Alves (2015), Azevedo (2017), 
Bravin (2015), Costa (2017), Duarte (2016), Ferreira (2017), Frazão (2018), 
Mello (2016), Michelotti (2013), Moraes (2018), Oliveira (2014), Rosa (2016), 
Santos (2015), Zago (2016). Com essa informação, analisamos as 36 produ-
ções acadêmicas que citavam em suas palavras-chave: Educação, Trabalho 
e Políticas Públicas. Verificamos as ocorrências nos trabalhos, indivi-
dualmente e em conjunto, e posteriormente selecionamos a amostra das 
dissertações que continha as três palavras-chave utilizadas na pesquisa 
para uma análise mais apurada, com vistas a analisar como esses temas 
foram abordados ao longo dos trabalhos. No Quadro 1, apresentamos as 
referências das dissertações que tratam efetivamente do PNMM e citam em 
suas palavras-chave: Educação, Trabalho e Políticas Públicas.

Quadro 1 – Referências das Dissertações acerca do PNMM – 2013-2018

Nº REFERÊNCIAS PALAVRAS-CHAVE

1

ALMEIDA, Daniel Cabral de. Avaliação de Políticas Públicas: um Estudo 
de Caso do Programa Mulheres Mil em Alagoas com enfoque na Efi-
ciência, Eficácia e Efetividade. 2018. 87 f. Dissertação (Mestrado Profis-
sional em Administração Pública em Rede Nacional) – Universidade  
Federal de Alagoas, Maceió, 2018.

Avaliação de políticas públicas 
Programas sociais; Eficiência; 
Eficácia; Efetividade.

2

ARAUJO, Suede Mayne Pereira. Mulheres em Situação de Fragilidade 
Social e o Programa Mulheres Mil: o Papel das Políticas na Perspectiva 
de Emancipação para o Trabalho. 2015. 151 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação) – . Univer-
sidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015

Mulher; Educação; Políticas 
Públicas; Trabalho; Programa 
Mulheres Mil

3

CARDOSO, Geocivany Lima. Políticas Públicas de Apoio à Inclusão So-
cioeconômica de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade: a Visão 
dos Gestores sobre o Programa Nacional Mulheres Mil No Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 2015. 111 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão e Tecnologias Aplicadas 
à Educação) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015. 

Políticas Públicas. Políticas 
Educacionais. Gênero. 

4

CARVALHO, Andreia Rosa de. As Políticas Públicas de Certificação: 
Uma Análise de Conteúdo da Proposta do Programa Mulheres Mil 
(2014). 2016. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação 
Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro, Uberaba, 2016. 

Educação Profissional; Mulhe-
res Mil; Políticas Públicas
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5

COSTA, Geovana Azevedo da. Gênero, Trabalho e Políticas Públicas: 
Uma Análise da Qualificação Profissional no Programa Nacional Mul-
heres Mil. 2018. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – 
Fundação Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2018.

Gênero; Políticas Públicas; 
Programa Mulheres Mil

6
COTA, Cristiane Araújo da Silva. O Discurso sobre o Papel das Mulheres 
no Âmbito do Programa Mulheres Mil. 2017. 97f. Dissertação (Mestra-
do em Educação) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2017. 

Mulheres; Políticas Públicas; 
Discurso.

7

COUTINHO, Jordania Medeiros. As Trilhas do Empoderamento Femini-
no no IFBaiano – Campus Uruçuca. 2015. 127 f. Dissertação (Mestrado 
em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo) – 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

Gênero; Empoderamento; Pro-
grama Mulheres Mil; Educa-
ção.

8

DAMASCENO, Patricia. O Programa Mulheres Mil Pela Via Trabalho e 
Educação: uma Experiência Desenvolvida no Instituto Federal de Ed-
ucação, Ciência e Tecnologia Do Maranhão. 2017. 122 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Avaliação De Políticas Públicas) – Universi-
dade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

Políticas Públicas para Mu-
lheres; Educação Profissional; 
Trabalho.

9

FERREIRA, Silverli Marcia. “Mulheres Mil” Como Política Pública de In-
clusão Social: uma Análise do Empoderamento Feminino. 2016. 121 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Políticas Públicas) – Universi-
dade Federal de Pernambuco, Recife, 2016

Empoderamento Feminino; 
Políticas Públicas; Programa 
Mulheres Mil.

10

GOIS, Evelin Lorenna Paixao de. Programa Mulheres Mil: Interfaces de 
Gênero na Capacitação de Mulheres para o Mercado de Trabalho em 
Palmas. 2016. 146 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Re-
gional) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2016

Gênero. Desenvolvimento. Po-
líticas Públicas. Divisão Sexual 
do Trabalho.

11

GOMES, Arlene da Silva. O Programa Mulheres Mil no Instituto Federal 
do Amapá – IFAP, Campus Macapá: um Estudo sobre os Impactos do 
Curso de Assentamento de Cerâmica e Porcelanato na Vida das Egres-
sas. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola) – Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2014

Educação Profissional. Mulhe-
res Mil. Inclusão Social.

12

GOMES, Crisoneia Nonata de Brito. Programa Mulheres Mil: uma Opor-
tunidade de Reinserção Social Cidadã às Reeducandas da Penitenciária 
Feminina do Distrito Federal. 2015. 132 f. Dissertação (Mestrado Profis-
sional em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

Programa Mulheres Mil. Edu-
cação. Mulheres Privadas de 
Liberdade. Políticas Públicas. 
Reinserção Profissional de 
Mulheres Encarceradas.

13
GUERRA, Suzana Curi. Relevância do Programa Mulheres Mil Para o 
Capital Social das Participantes. 2016. 136 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.

Programa Mulheres Mil. Capi-
tal social. Políticas Públicas. 
Participação e Cidadania. Em-
poderamento

14

KANAAN, Hanen Sarkis. “Quando eu Saí de Casa” – Inventário das 
Políticas Públicas e Práticas Educativas Emancipatórias do Programa 
Mulheres Mil. 2015. 115 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Uni-
versidade da Região de Joinville, Joinville, 2015.

Políticas Públicas; Gênero; 
Emancipação; Programa Mu-
lheres Mil.  

15

LOPES, Marcia Cecilia Ramos. Programa Mulheres Mil no Instituto 
Federal de Goiás (2011-2013): a Inserção das Mulheres no Mundo do 
Trabalho sob o Olhar de Gestoras(es) e Professoras(es). 2015. 172 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católi-
ca de Goiás, Goiânia, 2015. 

Inclusão produtiva de gênero. 
Educação Profissional. Inter-
nacionalização de Políticas 
Públicas.

16

MANTOVANI, Talita Rafaele D Agostini. A política de formação profis-
sional no Programa Mulheres Mil: uma análise da experiência desen-
volvida no Instituto Federal do Paraná. 2015. 132 f. Dissertação (Me-
strado em Educação) – Universidade do Oeste Paulista, Presidente 
Prudente, 2015.

Educação, Educação Profis-
sional, Política Pública, Gênero.

17

NASCIMENTO, Gutemberg Virginio do. Programa Mulheres Mil: Um Es-
tudo de Caso no IFPE – Campus Ipojuca. 2017. 93 f. Dissertação (Me-
strado Profissional em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável) 
– Universidade de Pernambuco, Recife, 2017

Política Pública; Mulheres; 
Educação; Programa Mulheres 
Mil.
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18

NUNES, Widglan Barbosa de Sousa. Capital Social e o Programa Mul-
heres Mil no Âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Maranhão/Campus Imperatriz. 2016. 142 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento Regional) – Uni-
versidade de Taubaté, Taubaté, 2016.  

Gestão; Desenvolvimento Re-
gional; Programa Mulheres Mil; 
Educação.

19

OLIVEIRA, Maria Auxiliadora Silva Moreira. Programa Mulheres Mil no 
Instituto Federal de Sergipe: Interfaces Com a Educação e o Trabalho. 
2013. 157 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Fundação Uni-
versidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013

Trabalho. Educação. Mercado 
de Trabalho. Programa Mulhe-
res Mil.  

20

PEREIRA, Juliana de Souza Augustin. Programa Mulheres Mil: uma 
Análise no Campo das Políticas de Inclusão do IFSC. 2015. 171 f. Dis-
sertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, Florianópolis, 2015.

Educação Profissional, Política 
de Inclusão, Institutos Fede-
rais.

21

PONCIANO, Roberta Rodrigues. O Mundo do Trabalho e a Qualificação 
Profissional [Manuscrito]: Análise das Egressas do Programa Mulheres 
Mil, do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Itumbiara. 2017. 126 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Uber-
lândia, Uberlândia, 2017.

Qualificação profissional; Tra-
balho; Programa Mulheres Mil.

22

RIBEIRO, Leticia Erica Goncalves. A Qualificação Profissional e Cidadã: 
um Estudo do Programa Mulheres Mil, a Partir da Experiência do Institu-
to Federal de Goiás, Câmpus de Luziânia. 2013. 155 f. Dissertação (Me-
strado Profissional em Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 
2013.

Educação. Trabalho. Gênero. 
Políticas Públicas. Programa 
Mulheres Mil.

23

ROCHA, Rita de Cassia. O Programa Nacional Mulheres Mil no Contexto 
das Políticas Públicas de Educação Profissional No Brasil. 2017. 179 
f. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional) – Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. 

Educação Profissional – Polí-
ticas Públicas; Programa Na-
cional Mulheres Mil; Cidadania.  

24

RODRIGUES, Silvia Helena Oliveira. A Inserção das Mulheres Partici-
pantes do Programa Mulheres Mil (PMM) do Instituto Federal de Edu-
cação do Ceará (IFCE) – Campus Fortaleza – no Mercado de Trabalho. 
2017. 81 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Teologia) – Escola 
Superior e Teologia, São Leopoldo, 2017.

Políticas Públicas; Gênero; 
IFCE; Mercado de Trabalho; 
Inclusão.  

25

SILVA, Carla Renata Capile. Programa Mulheres Mil: Subjetividade, In-
clusão e Governabilidade. 2015. 120 f. Dissertação (Mestrado em Psico-
logia) – Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo 
Grande, 2015.

Programa Mulheres Mil; Esta-
do; Políticas públicas.

26

SILVA, Cleonice Maria da. Formação de Trabalhadoras: o Programa 
Mulheres Mil sob o Olhar de suas Educadoras. 2015. 157 f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Educação) – Universidade Federal de Lavras, 
Lavras, 2015.

Políticas educacionais. Polí-
ticas sociais. Educação pro-
fissional. Relações de gênero. 
Educação não formal.

27

SILVA, Marta Helena Feitosa. Curso de Letramento Laboral para 
Cuidadores de Idosos: uma Proposta de Intervenção. 2016. 120 f. Dis-
sertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.

Letramento no trabalho - Prá-
ticas; Letramento laboral - Ofi-
cinas; Cuidadoras de Idosos 
- Empoderamento; IFRN - Pro-
grama Mulheres Mil.  

28

SILVA, Simone Fernandes da. Cidadania e Formação Profissional de 
Mulheres: uma Análise do Programa Mulheres Mil no Município de 
Guarabira/PB. 2016. 115 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Uni-
versidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.

Mulheres Mil; Educação; Cida-
dania; Formação Profissional.

29

SOUZA, Luciene Lira de. Política Pública para Mulheres Através do Pro-
grama Mulheres Mil – Ações no Instituto Federal de Pernambuco. 2018. 
130 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Políticas Públicas) – Uni-
versidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

Empoderamento; Política pú-
blica de gênero.
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30

TELES, Fabiene Brito Mendes. Programa Mulheres Mil: um Olhar sobre 
a Inserção das Egressas no Mundo do Trabalho. 2015. 142 f. Disser-
tação (Mestrado Profissional em Educação) – Universidade de Brasília, 
Brasília, 2015.

Políticas Públicas; Educação; 
Trabalho; Qualificação Profis-
sional; Mulheres Mil.

31

TUNIN, Andrea Simoni Manarin. A Escola e sua Vertente Social: uma 
Análise do Programa Mulheres Mil enquanto Política de Inclusão nos 
Institutos Federais de Educação. 2015. 165 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares) – Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2015.

Políticas de Inclusão; Progra-
ma Mulheres Mil. Institutos 
Federais de Educação.

32

TUPINA, Erica Souza. Políticas Públicas para Mulheres de Baixa Renda 
no Brasil: Estudo de Caso sobre o Programa Mulheres Mil no Instituto 
Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Pirapora. 2015. 178 f. Dis-
sertação (Mestrado em Sociologia Política) – Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

Políticas públicas, Mulheres de 
baixa renda, Programa Mulhe-
res mil.

Fonte: elaboração dos autores, 2019.

No Quadro 2, apresentamos as referências das teses que tratam efeti-
vamente do PNMM e citam em suas palavras-chave: Educação, Trabalho e 
Políticas Públicas.

Quadro 2 – Referências das Teses acerca do PNMM – 2014-2018

Nº REFERÊNCIAS Palavras-CHave

1
CAMPOS, Jussara Maysa Silva. Qualificação Profissional De Mulheres 
e a Segurança Alimentar e Nutricional. 2015. 150 f. Tese (Doutorado 
em Nutrição Humana) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015

Segurança Alimentar e Nutri-
cional, Vulnerabilidade Social e 
Educação. 

COSTA, Valeria Machado da. Letramento Multissemiótico por Meio do 
Infográfico: um Estudo de Caso com Alunas do Programa Mulheres Mil. 
2014. 256 f. Tese (Doutorado em Informática na Educação) – Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.

Infográfico, Letramento mul-
tissemiótico, Educação de jo-
vens e adultos, Aprendizagem 
ao longo da vida.

HECKLER, Gisele Lopes. A Docência na Educação de Jovens e Adultos: 
um Estudo a Partir do Programa Mulheres Mil no IFSUL – Câmpus Sa-
piranga/RS. 2017. 174 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2017.

Docência; Educação de jovens 
e adultos; Educação profissio-
nal; Mulheres mil e gênero.

TRINDADE, Fernanda De Magalhaes. As Significações do III Plano Na-
cional de Políticas Para As Mulheres e do Programa Mulheres Mil: 
Educação Profissional para Mulheres Pobres. 2017. 259 f. Tese (Douto-
rado em Educação nas Ciências) – Universidade Regional do Noroeste 
do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2017.

Educação profissional; Mu-
lheres pobres; Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres; 
Programa Mulheres Mil; Tra-
balho.

Fonte: elaboração dos autores, 2019.

Selecionamos as quatro produções acadêmicas de Araújo (2015), 
Damasceno (2017), Teles (2015) e Trindade (2017) que apresentaram em 
suas palavras-chave o conjunto: Educação, Políticas Públicas e Trabalho 
para refinar o estudo dos trabalhos em análise.
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Quadro 03 – Autores, título, objetivo, questão norteadora e metodologia das dissertações 
acerca do PNMM – 2013-2018

AUTORES TÍTULO OBJETIVO QUESTÃO NORTEA-
DORA METODOLOGIA

ARAUJO, Suede 
Mayne Pereira 
(2015)

Mulheres em Situ-
ação de Fragilidade 
Social e o Programa 
Mulheres Mil: o Pa-
pel das Políticas 
na Perspectiva de 
Emancipação para o 
Trabalho.

Identificar as possibi-
lidades e os limites da 
aplicação do Programa 
Mulheres Mil para o al-
cance da emancipação 
de mulheres ao mundo 
do trabalho.

As políticas públi-
cas educacionais in-
vestem, de fato, na 
transformação social 
das mulheres ou re-
spondem à lógica 
de prepará-las para 
atender as demandas 
do mercado?

A pesquisa privi-
legiou a aborda-
gem qualitativa e 
se propôs a utilizar 
a metodologia de 
pesquisa-ação.

TELES, Fabiene 
Brito Mendes 
(2015)

Programa Mulheres 
Mil: um Olhar sobre a 
Inserção das Egres-
sas no Mundo do 
Trabalho.

 Olhar sobre a Inserção 
das Egressas no Mun-
do do Trabalho. Anal-
isar as implicações do 
Programa Mulheres 
Mil na vida das alunas 
egressas quanto à sua 
inserção ou não no 
mundo do trabalho.

O Programa Mulheres 
Mil oportuniza a in-
serção das mulheres 
no mundo do trabalho? 
Os conhecimentos ab-
sorvidos nos cursos 
implicam na melhoria 
da renda familiar das 
egressas? Os cursos 
ofertados melhoram 
a atuação das alu-
nas no trabalho que já 
desenvolvem e na vida 
diária?  

A pesquisa apresen-
ta uma abordagem 
qualitativaquantita-
tiva. A associação 
dos dois tipos de 
pesquisa oferece 
sustentação consis-
tente no que tange 
à compreensão e 
comprovação mais 
profundas da reali-
dade.

DAMASCENO, 
Patricia (2017)

O Programa Mul-
heres Mil Pela Via 
Trabalho e Edu-
cação: uma Ex-
periência Desen-
volvida no Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
do Maranhão.

Analisar o contexto 
político, econômico e 
social vigente no país 
durante o período de 
implantação do PMM 
e seus impactos so-
bre as políticas soci-
ais, priorizando a edu-
cação profissional ao 
investigar as intenções 
e contradições da 
proposta de qualifi-
cação profissional do 
PMM. Identificar as 
percepções das egres-
sas acerca dos cursos 
de qualificação ofer-
tados pelo PMM e do 
incentivo à elevação da 
escolaridade e eviden-
ciar os lugares que as 
mulheres egressas do 
PMM ocupam no mun-
do do trabalho.

Ao questionar como 
as ações do Programa 
vêm se efetivando na 
vida das egressas, es-
pecificamente no que 
diz respeito à sua in-
serção, permanência 
e êxito no mercado de 
trabalho, considerando 
a conjuntura sociopo-
lítica e econômica em 
que o PMM foi criado 
e executado no país, 
bem como os avanços 
do nível de escolari-
dade das egressas do 
programa.

Para compreender 
o objeto de es-
tudo, tomamos 
como pressupostos 
teóricometodológi-
cos o rigor do marx-
ismo, a técnica de 
análise do conteúdo 
e a metodologia da 
avaliação em pro-
fundidade. Optamos 
pela metodologia de 
exposição através da 
técnica da análise de 
conteúdo, para tran-
screver, categorizar e 
analisar as falas das 
mulheres entrevista-
das.
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TRINDADE, 
Fernanda De 
Magalhaes 
(2017)

As Significações do 
III Plano Nacional 
de Políticas Para As 
Mulheres e do Pro-
grama Mulheres Mil: 
Educação Profis-
sional para Mulheres 
Pobres.

Analisar o capítulo 1 
do III Plano Nacional 
de Políticas para as 
Mulheres (2013-2015) 
– “Igualdade no mun-
do do trabalho e au-
tonomia econômica” 
– e o Programa Mul-
heres Mil. E, ainda, de 
modo particular, com-
preender a produção 
de significações em 
um grupo de mulheres 
beneficiárias desse 
Programa.

1. Como se dá a 
relação entre o capítu-
lo 1 do III PNPM – “Ig-
ualdade no mundo do 
trabalho e autonomia 
econômica” – e o Pro-
grama Mulheres Mil? 
2. O que essas políti-
cas propõem para 
modificar as relações 
entre mulheres e 
homens vigentes no 
país? 3. Quais as ên-
fases, tensões e de-
safios presentes nes-
sas políticas para a 
inclusão produtiva de 
mulheres? 4. Quais as 
significações produzi-
das nas mulheres ben-
eficiárias do Programa 
Mulheres Mil?  

Uma metodologia 
qualitativa, que difere 
da quantitativa por 
não empregar um in-
strumento estatísti-
co como base do 
processo de análise 
de um problema.

Fonte: elaboração dos autores, 2019.

O trabalho de Araújo (2015) mostra que as análises desenvolvidas ao 
longo da pesquisa demonstram a importância do movimento social que 
propiciou a discussão de propostas políticas e de reivindicações de direitos, 
de justiça social, de educação e de trabalho, que devem ser respeitados por 
todos. Esse foi o resultado que a referida pesquisadora pôde deixar para as 
mulheres envolvidas na pesquisa do Campus Ilhéus do IFBA.

No trabalho de Teles (2015), a autora concluiu que

Com base na compreensão que as Políticas Públicas assumem 
um importante papel no progresso de uma sociedade e que o 
mundo do trabalho é um vasto campo de discussão, é impres-
cindível pensar na qualificação das pessoas oportunizando-as 
um desenvolvimento para além do mercado de trabalho. Nesse 
sentido, a agenda das ações governamentais deve estruturar pro-
gramas que primeiramente, conheçam a realidade das regiões, 
estados e cidades brasileiras, considerando seu desenvolvimento 
local. (TELES, 2015, p. 113).

Para Damasceno (2017), a pesquisa revelou o seguinte:
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Os dados da pesquisa revelaram que a formação profissional, 
particularmente aquelas voltadas para as mulheres, funcionam 
como mecanismos de conformação de trabalhadores à lógica do 
capital. Embora tais políticas busquem justificar-se pelo aumento 
da empregabilidade dos trabalhadores e pelo fomento de práti-
cas empreendedoras, tornam-se também, funcionais ao capital 
por terem um papel ativo de formação de trabalhadores para a 
ocupação de postos precarizados. Busca-se a mínima formação 
necessária para esses trabalhadores inserirem-se no mercado 
de trabalho, de forma a suprir as necessidades do capital para a 
realização de tarefas de pouca complexidade, mas fundamentais 
ao processo geral de produção capitalista e de acumulação do 
capital. (DAMASCENO, 2017, p. 105).

Para Trindade (2017), após os estudos dos documentos que institu-
cionalizam as políticas do PMM, outra questão de pesquisa teve de ser 
respondida: quais as significações produzidas nas mulheres beneficiárias 
do Programa Mulheres Mil?

A resposta veio com as narrativas de Maria Rita, Maria Teresa, 
Maria Inês e Ana Maria, com as quais constatei que o Programa 
não representou para essas mulheres o que se propôs, de acordo 
com a análise documental, pois não significou a integração plena 
e absoluta das mulheres nas diversas esferas da sociedade do 
capital, nem tampouco a elevação geral de suas condições de 
vida. A educação profissional e os valores de igualdade no mundo 
do trabalho e de autonomia econômica são promessas presen-
tes nos documentos desse Programa para uma “vida melhor” 
das mulheres beneficiárias e de suas famílias; porém, trata-se de 
valores imaginários, e não reais, de uma educação profissional 
pobre para mulheres pobres. (TRINDADE, 2017, p. 215-216).

Considerações finais

Dessa forma, nos trabalhos cujo objeto de estudo foi o PNMM, o termo 
que mais apareceu como palavra-chave foi Políticas Públicas, podendo-se 
chegar à conclusão de que, nos trabalhos analisados, os estudos sobre as 
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políticas públicas voltadas para as mulheres em situação de vulnerabilidade 
social foi a questão mais abordada.

Com base na compreensão de que as Políticas Públicas assumem um 
importante papel no progresso de uma sociedade e que o mundo do traba-
lho é um vasto campo de discussão, é imprescindível pensar na qualificação 
das pessoas, oportunizando-as a um desenvolvimento para além do mer-
cado de trabalho.

Nesse sentido, a agenda das ações governamentais deve estruturar pro-
gramas que primeiramente conheçam a realidade das regiões, estados e 
cidades brasileiras, considerando seu desenvolvimento local. O fato de as 
mulheres possuírem uma nova certificação é importante, mas não é deter-
minante para lhes assegurar a inserção no mundo do trabalho. Vemos que 
essa perspectiva de educação profissional que o Programa oferece está em 
maior sintonia com os interesses da produção do que com a real redução 
da pobreza – como podemos verificar com a incorporação do Programa 
Mulheres Mil ao Pronatec.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS  
NOVAS EXIGÊNCIAS DO ENSINO BÁSICO DA  
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ

Roberta Kelly Santos Maia Pontes1

Resumo: O presente artigo pretende discutir alguns aspectos acerca da for-
mação de professores que atuam em projetos desenvolvidos pela Secretaria 
de Educação do Ceará (SEDUC). Estes projetos visam o desenvolvimento 
das chamadas competências socioemocionais e estão ganhando cada vez 
mais atenção por parte da secretaria e envolvendo mais escolas e profes-
sores, além de instituições privadas, parceiras da SEDUC nestas propostas 
curriculares. Desta forma, buscamos refletir sobre a formação docente para 
o trabalho com esses componentes curriculares. Faremos, assim, uma revi-
são bibliográfica de alguns teóricos, como Formosinho, que discutem sobre 
as várias atribuições do trabalho dos professores, a fim de refletir acerca da 
formação e escolha dos docentes para atuarem em tais projetos, além da 
expansão dos mesmos, principalmente nas novas escolas em tempo inte-
gral, que fazem parte de uma política iniciada pelo governo do Estado em 
2016, uma vez que acreditamos que a formação dos professores não con-
templa essa realidade que vem se estabelecendo nas escolas estaduais.
Palavras-chave: Formação docente; Competências Socioemocionais; 
Escolas em Tempo Integral.

.
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Introdução

Neste artigo pretendemos refletir acerca da formação dos professo-
res que atuam em projetos, no âmbito da educação socioemocional, 
desenvolvidos nas escolas em Tempo Integral da rede estadual de 

educação do Ceará, uma vez que acreditamos que são novas atribuições 
para as quais o professor não foi devidamente formado.

Nas escolas do Ceará vem se estabelecendo como política pública a 
experiência prática de uma variedade de projetos que têm como foco central 
o desenvolvimento das chamadas “competências socioemocionais”. Esses 
projetos estão sendo efetivados, prioritariamente, nas escolas que fazem 
parte da política de educação em tempo integral, iniciada em 2016, a partir de 
um projeto-piloto em 26 escolas, tanto da capital como do interior do estado, 
visando a minimizar problemas sociais em áreas de alta vulnerabilidade.

Atualmente, já são 111 escolas estaduais funcionando em regime de 
tempo integral, com currículo diferenciado, ocupando os dois turnos dos 
estudantes de Ensino Médio, em 44 cidades do Ceará. Segundo a Secretaria 
de Educação do Ceará (SEDUC),

a ampliação da jornada escolar, necessariamente, converge 
na discussão do papel da família, dos professores, dos funcio-
nários, ou seja, de todos os envolvidos no processo educativo. 
Deve-se ter ciência que não basta simplesmente aumentar o 
tempo escolar, o estudante necessita, além disso, de processos 
de aprendizagem mais significativos, que favoreçam o desenvol-
vimento de aspectos subjetivos e sociais. Cada aluno tem cinco 
tempos eletivos por semana que visam diversificar o currículo e 
oportunizar a construção do itinerário formativo de acordo com 
seus interesses e projeto de vida no decorrer do ensino médio, 
sendo ofertadas 45 horas/aulas semanais e nove tempos diá-
rios com disciplinas da base comum, diversificada e opcional. 
(SEDUC, 2018)

Dentro da parte flexível do currículo, cinco horas-aula são compostas 
por dois projetos que já aconteciam, anteriores ao tempo integral: o Projeto 
Professor Diretor de Turma (PPDT) e o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e 
Práticas Sociais (NTPPS). No entanto, nessa nova perspectiva de educação, 
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esses projetos foram ampliados e ganharam maior visibilidade, inclusive 
com parcerias firmadas com instituições privadas, no intuito de promover a 
educação socioemocional.

O PPDT acontece desde o ano de 2008 e tem como proposta a vinculação 
de um professor (de qualquer área de formação) a uma turma na qual ele 
atue, sendo um mediador entre os estudantes e entre eles e os outros atores 
escolares, bem como contribuindo para a chamada “formação cidadã” dos 
discentes. O professor Diretor de Turma pode acumular esta função em até 
duas turmas.

No ano de 2018, entretanto, esse projeto passou por uma modifica-
ção, uma vez que foi vinculado a um programa do Instituto Ayrton Senna, 
chamado “Diálogos Socioemocionais”, trazendo essa perspectiva para os 
encontros entre professores e estudantes. Os professores que atuam nesse 
projeto também foram estimulados a participarem de um curso de forma-
ção continuada, em formato de Educação a Distância (EaD), promovido 
pela SEDUC. Além disso, durante as aulas os docentes passaram a ter de 
desenvolver uma pesquisa com os estudantes que visa ao preenchimento 
de “rubricas”, onde os discentes se autoavaliam a partir dos conhecimentos 
que formularam acerca dos seus comportamentos socioemocionais. Essas 
pesquisas são enviadas em forma de relatórios periódicos para o Instituto e 
os professores fazem encontros para dar “devolutivas” aos estudantes.

Atualmente, o PPDT funciona em 627 escolas da rede, sendo obrigatório 
nas escolas em tempo integral. Os professores têm uma hora-aula semanal 
para encontro com a turma e mais três horas-aula para atendimento aos 
estudantes, pais e outras orientações, fora do horário em sala de aula.

Já o NTPPS funciona em escolas da rede pública estadual desde o ano 
de 2012 e traz em seu bojo a ideia do desenvolvimento integral do estu-
dante, apoiado também na teoria das competências socioemocionais, que 
ajudariam aos jovens a definir seus projetos de vida, as escolhas que farão 
nas áreas pessoais e profissionais, assim como os deixaria mais prepara-
dos para lidar com problemas, a se relacionarem melhor com seus pares e, 
além disso, formar lideranças e protagonistas. Segundo a SEDUC, o projeto:

É um componente curricular integrador e indutor de novas práti-
cas que tem como finalidade o desenvolvimento de competências 
socioemocionais por meio da pesquisa, da interdisciplinaridade, 
do protagonismo estudantil, contribuindo fortemente para um 
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ambiente escolar mais integrado, motivador e favorável à produ-
ção de conhecimentos. Ao longo de 160 horas/ano, as oficinas do 
NTPPS são orientadas por meio do material estruturado, Planos 
de Aula e Caderno do Aluno. Os projetos de pesquisa desenvol-
vidos a cada ano são orientados pelos professores da escola, 
provocando a interdisciplinaridade entre o que está sendo traba-
lhado no NTPPS e as áreas do conhecimento. (SEDUC)

Assim como o PPDT, não há um critério pré-estabelecido para a escolha 
dos docentes desse componente curricular. As portarias da Secretaria de 
Educação estabelecem apenas que “Para ser lotado no NTPPS, o professor 
poderá ser efetivo ou temporário, com perfil adequado ao caráter e natureza 
das ações deste componente curricular, independente de sua habilitação, 
podendo inclusive ser um pedagogo” (DOE/CE, 2018, p. 51).

O mesmo documento recomenda às escolas, ainda, a concentração de 
turmas de NTPPS para um mesmo professor, que pode assumir até seis 
turmas com essa disciplina. Os encontros do NTPPS acontecem duas vezes 
por semana (quatro horas-aula), sendo um total de 200 minutos semanais, 
uma vez que as aulas são sempre geminadas. Entretanto, o professor não 
possui nenhum tipo de redução de carga horária em sala de aula, sendo 
seu tempo de planejamento para as atividades do projeto o mesmo de suas 
disciplinas de origem, algo que causa incômodo para os docentes, que jul-
gam que o projeto exige muito tempo para a organização das atividades 
propostas.

Como parte do trabalho com o componente NTPPS, os professores lota-
dos nesta disciplina são convocados a participar de formações continuadas, 
promovidas pela SEDUC, em parceria com o Instituto Aliança, entidade pri-
vada idealizadora do projeto. As formações acontecem periodicamente, a 
cada bimestre, e fortalecem a parte prática do projeto, tendo como foco a 
exposição para os docentes da metodologia a ser aplicada com os estu-
dantes no bimestre em questão. Segundo a SEDUC, de 2012 a 2018, 1.013 
professores já participaram dessas formações, além de 282 coordenadores 
escolares.

Metodologia

Acreditamos na importância de se investigar a formação dos docentes 
que atuam como mediadores desses projetos, que são foco da atual política 
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educacional do Ceará. Falamos de formação não apenas acadêmica, mas 
também continuada, uma vez que os professores que assumem essas pro-
postas educacionais passam por formações periódicas, presenciais ou não, 
promovidas pela SEDUC com seus parceiros.

Propomos, então, para este texto, a discussão sobre as propostas des-
ses projetos e de que modo os docentes são formados para lidar com todas 
as reflexões promovidas por essas atividades, bem como perceber como 
isso interfere no trabalho do professor. É importante investigarmos que 
aspectos levam os professores a assumirem essas disciplinas, verificando 
de que maneira isso se apresenta para eles e como ficam com relação às 
suas disciplinas de origem. Entendendo, desta forma, como se estabelece o 
trabalho docente nessa nova configuração curricular proposta pelas escolas 
em Tempo Integral no Ceará.

Refletir sobre isso é de grande importância para analisar o andamento 
dos projetos e perceber se estão correspondendo às perspectivas de uma 
educação integral dos estudantes, bem como contribuindo para outros 
aspectos como a menor evasão escolar, melhoria do ambiente da escola, 
integração dos estudantes, relações mais próximas entre estudantes e pro-
fessores, dentre outros.

Sendo assim, através de uma breve revisão bibliográfica faremos a seguir 
uma análise de questões que envolvem estas discussões.

Desenvolvimento

Acreditamos que para promovermos esse debate é imprescindível refle-
tirmos sobre a Escola em Tempo Integral e suas consequentes mudanças 
curriculares. Jaqueline Moll e Gesuína Leclerc, pesquisadoras que vem se 
dedicando ao estudo sobre o tema, salientam que esta realidade é uma 
forma de superação da dívida social brasileira com a população margi-
nalizada. Para elas, a Escola em Tempo Integral tem dois eixos: o tempo 
(jornada ampliada) e o espaço (a escola). Segundo as autoras, Escola em 
Tempo Integral:

Refere-se à organização escolar na qual o tempo de perma-
nência dos estudantes se amplia para além do turno escolar, 
também denominada, em alguns países, como jornada escolar 
completa. Em sentido amplo, abrange o debate da educação 
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integral – consideradas as necessidades formativas 
nos campos cognitivo, estético, ético, lúdico, físico-
-motor, espiritual, entre outros – no qual a categoria 
“tempo escolar” reveste-se de relevante significado 
tanto em relação a sua ampliação, quanto em relação 
à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar. 
(LECRERC & MOLL, 2012, p. 39)

É preciso entender que a Escola em Tempo Integral se diferencia da cha-
mada Educação Integral, que seria:

Ação educacional que envolve diversas e abrangentes dimensões 
da formação dos indivíduos. Quando associada à educação não 
intencional, diz respeito aos processos socializadores e forma-
dores amplos que são praticados por todas as sociedades, por 
meio do conjunto de seus atores e ações, sendo uma decorrência 
necessária da convivência entre adultos e crianças. [...] Quando 
referida à educação escolar, apresenta o sentido de religação 
entre a ação intencional da instituição escolar e a vida no sentido 
amplo. (CAVALIERE apud LECREC & MOLL, 2012, p. 39)

Entretanto, percebemos, que para as autoras, essas duas propostas estão 
interrelacionadas nas políticas públicas que culminam com a ampliação da 
jornada escolar e a introdução de metodologias e práticas diferenciadas no 
currículo da escola, outro ponto importante de nossa pesquisa, pois é onde 
se concretizam os projetos que promovem o desenvolvimento das compe-
tências socioemocionais. Sendo assim, as autoras entendem que:

É preciso propor outras lógicas de agrupamento dos conheci-
mentos para além das disciplinas, outras formas de articulação 
entre diferentes saberes, outros usos do tempo e outros espaços, 
outra relação entre cultura acadêmica e cultura da experiência, 
outras demandas de formação profissional, novas materialidades 
que coloquem as experiências corporais, ambientais, artísticas 
e culturais entre os conteúdos preciosos do currículo. A pro-
posição dessas novas lógicas é aqui considerada segundo as 
condições históricas atuais, em que se destacam as temáticas 
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de financiamento, gestão, piso salarial profissional nacional dos 
trabalhadores da educação, carreira, formação continuada. São 
condições que, no âmbito da profissionalização, evidenciam, ao 
lado da docência, o papel educativo de outros profissionais que 
sempre atuaram na escola e que são destacados pelo fato de 
a educação integral pautar a requalificação do ambiente escolar 
(merendeiras, vigias, zeladores, bibliotecários e perfis profissio-
nais emergentes). (LECREC & MOLL, 2012, p. 27)

Desta forma, defendem a chamada “Educação Integral em Jornada 
Ampliada”, desafio posto para as atuais escolas brasileiras, uma vez que 
existe uma visão reducionista deste trabalho, como uma forma apenas de 
tirar crianças e adolescentes das ruas e depositá-los nas escolas, como 
forma de minimizar a violência urbana.

Uma vez que a proposta do Estado do Ceará, ao colocar em prática 
a experiência de escolas em Tempo Integral, traz em seu bojo a ideia da 
“Educação Integral”, acreditamos que esse debate é essencial ao nosso tra-
balho, bem como a análise acerca da Educação Socioemocional, eixo dessa 
política pública no Ceará.

Assim, é preciso compreender as bases dos projetos que atuam no 
âmbito da Educação Socioemocional, forjados a partir do relatório para a 
Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco) da Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI. Este documento, publi-
cado no Brasil em 1998, propõe quatro pilares para o desenvolvimento do 
ser humano: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser (UNESCO, 2010, p. 31).

A partir daí, vários estudos se dedicaram ao aprofundamento acerca 
das habilidades necessárias para se chegar à proposta da Unesco. Desta 
maneira, ressaltamos o pensamento de Anita Abed, que aponta que

a função da escola vai muito além da transmissão do conheci-
mento, pois é urgente e necessário fortalecer muitas e variadas 
competências nas nossas crianças e jovens, que lhe possi-
bilitem construir uma vida produtiva e feliz em uma sociedade 
marcada pela velocidade das mudanças. Motivação, perseve-
rança, capacidade de trabalhar em equipe e resiliência diante de 
situações difíceis são algumas das habilidades socioemocionais 



2395
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

imprescindíveis na contemporaneidade... E no futuro dos nossos 
alunos (ABED, 2016, p. 14).

Entretanto, a autora defende que a aprendizagem dessas habilidades não 
acontece sem a aprendizagem cognitiva. Para Abed, “as habilidades socioe-
mocionais estão intrinsecamente imbricadas com as habilidades cognitivas, 
são duas faces de uma mesma realidade: das relações que estabelecemos 
com o outro, com o conhecimento, conosco mesmos” (ABED, 2016, p. 24).

Ainda segundo a mesma autora, é preciso observar critérios importan-
tes para a atuação de professores como mediadores da aprendizagem das 
competências socioemocionais, uma vez que

É preciso levar os professores a refletirem sobre os paradigmas 
que sustentam as suas práticas e instrumentalizá-los por meio 
de programas de formação consistentes, tanto do ponto de vista 
teórico como prático, para que eles possam de fato ser os agen-
tes de mudança na educação (ABED, 2016, p. 18).

O professor, nessa perspectiva, se apresenta como fundamental no pro-
cesso de aprendizagem dessas competências, no entanto, não pode ser 
confundido com um terapeuta, uma vez que

a sala de aula não é, e não deve ser, um contexto terapêutico, 
portanto desenvolver habilidades emocionais na escola não diz 
respeito a diagnosticar ou tratar o que quer que seja. Refere-se, 
outrossim, a resgatar a multiplicidade de aspectos inerentes a 
qualquer vivência humana. (ABED, 2016, p. 24)

.

Resultados e discussão

A partir daí, advém o nosso questionamento acerca da formação dos pro-
fessores que atuam nesses projetos, uma vez que a escolha desses docentes 
é de responsabilidade dos núcleos gestores das escolas. Acreditamos que 
essa “brecha”, muitas vezes, abre espaço para que ocorram situações de 
lotação de professores que não se identificam com as propostas, sendo 
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uma forma de apenas completar carga horária nas escolas ou até mesmo 
para dar “alívio” a docentes que têm poucas horas aulas em sala de aula nas 
suas disciplinas de origem, precisando ser lotados em uma grande quanti-
dade de turmas para cumprir sua carga horária.

Sendo assim, percebemos, ao acompanharmos de perto as formações 
dos projetos, que há uma rotatividade considerável de professores traba-
lhando nessas atividades, pois muitos entram nos projetos sem o devido 
conhecimento acerca das propostas e acabam não se identificando com as 
mesmas ou sentem dificuldade para colocar em prática o que é proposto 
por não conseguirem compreender a metodologia, mesmo participando das 
formações periódicas.

Desta maneira, questionamos se as formações periódicas têm dado o 
devido suporte necessário aos professores, uma vez que eles não são for-
mados em seus cursos de licenciatura para trabalhar com tais projetos, com 
os quais só passam a ter contato quando ingressam nas escolas da rede 
pública, em especial a rede estadual, e muitas vezes precisam, por motivos 
diversos, assumir a condução dessas atividades.

Assim, nos cabe o papel, enquanto professores, de analisar esses pro-
jetos e a participação docente na efetivação dessas práticas no “chão da 
escola”, o que corrobora com a mudança de currículos, projetos político-pe-
dagógicos e, consequentemente, novas atribuições imbuídas no processo 
de trabalho docente no Ensino Básico. Por isso, a importância do estudo 
sobre a formação dos docentes que atuam nesses projetos, uma vez que:

Cabe pensar também que a formação de professores não se efe-
tua no vazio, mas deve estar vinculada a uma intencionalidade, 
a uma política, a uma epistemologia, a pesquisa aprofundada 
de saberes pedagógicos. A formação de professores desvincu-
lada de um projeto político só pode caracterizar uma concepção 
extremamente pragmatista, reprodutivista, tecnicista da ação 
docente. (FRANCO, 2012, p. 167)

Por isso, algo que precisamos compreender e refletir são as várias visões 
acerca das atribuições que o professor tem na atualidade. Destacamos para 
esta análise algumas colocações salientadas por Formosinho quando dis-
cute os papéis assumidos hoje pelos professores:
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O professor da escola de massas deve ser um novo professor, 
uma pessoa psicologicamente madura e pedagogicamente for-
mada, capaz de ser o instrutor e o facilitador da aprendizagem, o 
expositor e o individualizador do ensino, o dinamizador de gru-
pos e o avaliador de performances, o animador e o controlador; 
catalisador empático de relações humanas e o investigador, o 
que domina os conteúdos e o modo de transmitir, o que ensina 
para se aprender e ensina a aprender a aprender. (FORMOSINHO, 
2009, p. 51)

Esse “superprofessor”, como trata o autor em questão, é o que se espera 
das pessoas que assumem a docência, não só no ambiente escolar, mas 
também na comunidade e, muitas vezes é visto ainda como aquele que 
pode livrar os estudantes da delinquência e do mundo das drogas. O autor 
vai além e afirma que se tem hoje um entendimento de que todos os docen-
tes podem assumir qualquer posição na escola, apenas por trazer consigo 
o sentimento de “missão” ao realizar seu trabalho, transferindo uma função 
social coletiva da escola para a figura individual do professor. Desta maneira 
ele questiona até que ponto os professores estão sendo de fato preparados 
para isso.

Outro autor que vai abordar essa problemática é Imbernón, quando diz que 
várias são as competências exigidas do professor, como ser mais mediador 
que instrutor, especialista na disciplina, educador com pensamento crítico, 
atento à diversidade, comunicativo, colaborativo, solucionador de proble-
mas e conflitos e conhecedor do cotidiano dos estudantes.

Entretanto, o autor alerta: “Tudo isso é muito bonito. Talvez seja necessário 
e imprescindível para realizar uma boa tarefa docente, mas as circunstân-
cias institucionais não favorecem o desenvolvimento dessas competências. 
Para assumir essas novas competências profissionais, precisamos enfren-
tar, no mínimo, várias questões” (IMBERNÓN, 2016, p. 119). Dentre estas 
questões a serem levadas em consideração ele destaca o currículo esco-
lar, as alianças com os agentes da sociedade e o rompimento das barreiras 
institucionais.

Sendo assim, é preciso também estarmos atentos sobre a maneira como 
vem sendo conduzidos os cursos de formação inicial de professores, em 
especial as licenciaturas no estado do Ceará. Imbernón, ao analisar os cur-
sos de formação de professores no contexto da Europa e América, destaca, 
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por exemplo, que os currículos do magistério precisam “construir um quadro 
conceitual, crítico e explicativo amplo e de referência das diversas disciplinas 
articuladas em diversas propostas curriculares mediante situações proble-
máticas multidisciplinares” (IMBERNÓN, 2016, p. 66).

Seguindo esse ponto de vista da necessidade de mudança dos currículos 
da formação inicial de professores, Formosinho também salienta a necessi-
dade de minimizar o processo de “academização” das instituições de ensino 
superior. Para ele, esses cursos

Tendem a apresentar uma visão reducionista da docência como 
uma atividade quase exclusivamente intelectual, através do 
currículo de conteúdos de processos e das próprias práticas 
institucionais. Essa visão reducionista não representa a visão 
profissional da docência, que é mais complexa e mais multi-
facetada, não incorpora a dimensão essencial de serviço e de 
desenvolvimento humano que ser professor de crianças com-
porta. (FORMOSINHO, 2009, p. 91)

Além do que se refere à formação inicial docente também é urgente se 
discutir sobre a formação continuada dos professores. Desta forma, como 
os que assumem os projetos em questão são convidados a participarem de 
formações (seja em formato Ead ou presenciais), refletir sobre a configura-
ção dessas práticas formativas é algo também relevante. Daí, nos chama 
a atenção o que aponta Formosinho quando diz que em muitos casos as 
formações continuadas aparecem para os professores apenas como trei-
namento, sendo uma forma de transmitir metodologias de trabalho que eles 
repliquem em suas classes, algo que não prioriza a reflexão dessas práticas 
e nem as discussões entre pares.

Para este autor, as formações necessitam salientar a participação dos 
professores como formadores de seus pares, além de “incluir a explora-
ção teórica, a demonstração ou modelação de uma competência, a prática 
através da simulação, o feedback e o apoio profissional mútuo no local de 
trabalho” (FORMOSINHO, 2009, p. 246).

Já Imbernón aborda a necessidade de que as formações devem ter como 
principal objetivo a autonomia do professorado, promovendo a informação, 
formação e concluindo com a inovação.
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Por fim, precisamos estar também atentos ao que alguns autores 
criticam quanto à implantação dessas novas propostas pedagógicas, prin-
cipalmente por perceberem um viés mercadológico envolto nessas práticas, 
que na maioria das vezes contam com parcerias de entidades privadas e 
estrangeiras. Dermeval Saviani, por exemplo, alerta que:

Em suma, a pedagogia das competências apresenta-se como outra 
face do “aprender a aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de com-
portamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma 
sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão 
garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando 
sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz etimoló-
gica dessa palavra, se encontram subjugados à “mão invisível do mercado” 
(SAVIANI, 2007, p. 437).

Da mesma maneira, temos que também refletir sobre as condições do 
trabalho docente: sua carga horária, quantidade de turmas, problemas das 
comunidades onde as escolas se situam, insuficiência de recursos finan-
ceiros, vínculos de trabalho, falta de equipamentos, meios de transporte e 
deslocamento de uma escola para outra, preocupações com o envolvimento 
dos alunos com a violência e as drogas ilícitas, além de problemas de apren-
dizagem e outros fatores. Para Tardif, é preciso “levar em conta a idade e o 
tempo de profissão dos professores, sua experiência, como eles enxergam 
seu papel e sua missão, seu sexo, pois as mulheres, que são a maioria do 
corpo docente, muitas vezes tem que encarar uma dupla tarefa, no trabalho 
e em casa” (TARDIF, 2014, p. 114). Tudo isso contribui para o esgotamento 
físico e mental dos docentes e é preciso observar como estão lidando com 
todas essas atribuições do seu fazer cotidiano.

Considerações finais

A partir destas reflexões, acreditamos que é salutar a investigação sobre 
a forma como se está estabelecendo o trabalho do professor nas escolas em 
tempo integral, dando voz àqueles que passaram a atuar nos projetos que 
envolvem a educação socioemocional, muitas vezes se afastando de suas 
disciplinas de origem e recebendo novas atribuições no campo profissional.

Entendemos que o atual contexto sociopolítico exige do Estado o inves-
timento em novas práticas educacionais, que promovam os jovens e os 
tornem aptos a participarem ativamente de uma sociedade que está em 
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mudança rápida e permanente, o que leva a criação de novas necessida-
des de comportamentos e atitudes, proposta essa que dialoga com o que é 
posto para as escolas através dos projetos sobre os quais tratamos neste 
artigo.

Entretanto, além de refletirmos sobre a forma e o conteúdo dos projetos 
em vigor nas escolas, pensamos também na necessidade de investigarmos 
a situação dos professores da rede estadual envolvidos com esses proje-
tos, uma vez que isso vem provocando mudanças consideráveis na atuação 
profissional destes docentes, já que foram preparados na universidade para 
atuarem como professores de determinadas disciplinas e, ao chegarem nas 
escolas, se deparam com outra realidade, o que leva a uma reorganização 
das suas atividades, tendo que assumir novas responsabilidades, como a 
lotação nestes componentes curriculares em questão.

Assim, percebemos a necessidade de compreendermos quem são esses 
docentes, como foi seu processo de formação, bem como está sendo sua 
visão da realidade do trabalho que põem em prática nas escolas em tempo 
integral, de forma a darmos voz aos que vem construindo essa nova política 
educacional no estado do Ceará.
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CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO DA REDE E-TEC 
BRASIL: UMA ANÁLISE SOBRE A RELAÇÃO DA EVASÃO 
DOS ALUNOS E O IMPACTO FINANCEIRO NA UNIDADE

Luís Carlos dos Santos1 | Pedro Herlleyson Gonçalves Cardoso2 

Renan Saraiva Martins da Silva3

Resumo: O objetivo geral visou verificar a evolução da primeira turma do 
Curso Técnico em Agronegócio da Rede E-Tec Brasil do SENAR-AR/CE do 
pólo Quixeramobim através da relação entre a evasão dos alunos e o impacto 
financeiro causado na unidade escolar. O curso técnico em agronegócio é o 
primeiro de nível médio na modalidade à distância oferecido pelo SENAR 
através do pólo de apoio presencial, mediante parceria com Administrações 
Regionais. O problema pode ser quantificado através da análise do registro 
de ingressos na unidade SENAR-AR/CE, no qual analisou a taxa de evasão 
durante o período do curso, e a parte financeira de modo geral foi conforme 
levantamento na Regional Ceará, através do Projeto/Programa Regional 
Rede E-TEC. De acordo com os resultados deste estudo, verificou-se que 
a evasão dos alunos da primeira turma do curso mostrou-se em 72% do 
total que ingressaram no período 2017.1. Assim, a evasão escolar ocorre 
negativamente nos gastos de manutenção das atividades, já que os valores 
de aluguel do prédio, remuneração de tutores e coordenação permanecem 
os mesmos, independentemente do número de alunos matriculados. Neste 
contexto, a evasão ocasionou majoritariamente no abandono escolar e a 
reprovação de disciplinas, não permitindo a conclusão do curso com êxito. 
A experiência inicial do curso, foi marcada por desafios e dificuldades, as 
quais já foram devidamente identificadas e analisadas as possibilidades de 

1 Mestrando em Economia Rural. Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: karloskaka@hotmail.com;
2 Doutorando em Economia Rural. Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: pedroherlleyson@yahoo.com.br.
3 Mestre em Zootecnia. Universidade Federal do Ceará - UFC. 
 E-mail: renansaraiva@msn.com.
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intervenção para contornar ou sanar os problemas nas próximas turmas do 
curso, do pólo. De acordo com o exposto, pode-se concluir que a evasão 
escolar incide negativamente nos custos de manutenção das atividades do 
curso no período analisado.
Palavras-chave: Educação à distância, Educação do Campo, Ensino Técnico, 
Gestão Escolar.
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Introdução

A evasão escolar tem sido fruto de estudos tanto no ensino médio como 
na graduação, nas modalidades presenciais e de educação à distân-
cia, porém, também faz presente nos cursos do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural Administração Regional do Ceará (SENAR-AR/CE) e 
poucas pesquisas foram encontradas no tocante a esta educação profis-
sional. O problema pode ser quantificado através da análise do registro de 
ingressos na unidade SENAR-AR/CE – Pólo Quixeramobim, no qual analisou 
a taxa de evasão durante os quatro semestres do curso. Tal evasão incide 
negativamente nos custos de manutenção das atividades, já que os valores 
de aluguel do prédio, remuneração de tutores e coordenação permanecem 
os mesmos, independentemente do número de alunos matriculados.

Assim, a redução da evasão escolar no curso Técnico em Agronegócio 
do SENAR – AR/CE deve ser visto como um ganho da eficiência do inves-
timento de recursos, uma vez que o resultado esperado pela sociedade é o 
número efetivo de formandos capacitados e qualificados para ocupar uma 
vaga de emprego. Desta forma, o presente estudo é justificado por estu-
dar o diagnóstico do pólo e os dados referentes a evasão dos alunos do 
curso técnico em agronegócio da Rede E-Tec Brasil do SENAR-AR/CE: Polo 
Quixeramobim, visando propor ações para minimizá-la. Assim, a evasão 
constitui um grande problema que cria transtorno a todos os envolvidos, que 
prevê um investimento para conclusão do curso e a falta de alunos eleva o 
custo médio de formação, para as empresas que encontram dificuldade em 
encontrar mão-de-obra especializada, para o indivíduo e sua família, a falta 
de estudo resulta em subemprego, baixos salários, e para a sociedade de 
uma forma geral pela baixa escolaridade, e acesso a oportunidades.

Neste contexto, o presente estudo objetivou verificar a evolução da pri-
meira turma do Curso Técnico em Agronegócio da Rede E-Tec Brasil do 
SENAR-AR/CE do pólo Quixeramobim, através da relação entre a evasão 
dos alunos e o impacto financeiro causado na unidade escolar.

Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como básica quanto a sua natureza, 
pois objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência 
sem aplicação prática prevista. Quanto à forma de abordagem do problema 
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caracteriza-se como quantitativa, pois busca por resultados que possam 
ser quantificados, pelo meio da coleta de dados sem instrumentos formais. 
Quanto aos fins da pesquisa, classifica-se como exploratória, pois tem como 
finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que se propõe 
a investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento. Quanto ao 
método de abordagem, classifica-se como hipotético-dedutivo, pois é um 
método que inicia-se como um problema ou uma lacuna no conhecimento 
científico. Quanto ao método de procedimentos, classifica-se em histó-
rico, pois o foco está na investigação de acontecimentos ou instituições do 
passado, para verificar sua influência na sociedade de hoje (PRODANOV e 
FREITAS, 2013).

Inicialmente realizou-se um contato com SENAR/AR/CE de forma a obter 
uma autorização para a realização do trabalho de campo com alunos evadi-
dos do curso técnico em agronegócio da Rede E-Tec Brasil do SENAR-AR/
CE: Pólo Quixeramobim, onde foram solicitados os contatos dos alunos, em 
seguida foi enviado um termo de consentimento livre e esclarecido de parti-
cipação aos alunos junto com um questionário, com o propósito da pesquisa 
e relevância social do estudo, de forma a se obter o consentimento escla-
recido dos mesmos. O problema pode ser quantificado através da análise 
do registro de ingressos na unidade SENAR-AR/CE, no qual analisou a taxa 
de evasão durante o período do curso, e a parte financeira de modo geral 
foi conforme levantamento na Regional Ceará, através do Projeto/Programa 
Regional Rede E-TEC.

Resultados e discussão

O Programa Rede e-Tec Brasil, por meio do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Educacional (FNDE), estimulou a expansão da educação 
profissional técnica a distância ofertada pelas redes pública e privada. As 
taxas de evasão são sempre uma preocupação em qualquer nível e área 
de ensino, e a EAD não é uma exceção. Surpreende que menos de 50% das 
instituições conheçam os motivos dessa evasão (ABED, 2018). Esse cres-
cimento, dentre outras razões, tem a ver com os incentivos financeiros por 
parte do governo e, ao mesmo tempo, pelo aumento da necessidade de for-
mação contínua ao longo da vida do trabalhador que, por diversas razões, 
não consegue frequentar cursos presenciais regularmente (COSTA; SANTOS, 
2017). Nesse sentido, destaca-se o papel social que os cursos à distância 
têm em ampliar o acesso às formações de qualidade para os trabalhadores.
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No entanto, apesar do crescimento na busca por cursos a distância, as 
taxas de evasão também têm sido altas. Em média, a evasão fica em torno 
de 40%, mas podem ser encontrados cursos técnicos a distância que apre-
sentam um índice maior que 75%. Considerando que a evasão está ligada a 
muitos fatores, a saber: sociais, institucionais e pessoais (HEIJMANS; FINI; 
LÜSCHER, 2013; DORE; LÜSCHER, 2011; LOBO, 2012), torna-se relevante 
estudar suas causas com a finalidade de identificar situações que possam 
ser revistas, na perspectiva institucional, e daí propor estratégias de acom-
panhamento visando a permanência e êxito dos alunos nesses cursos.

O êxito do aluno no curso traz benefícios tanto para a sociedade, que 
contará com mais pessoas qualificadas, quanto para a instituição e para o 
próprio aluno. Do contrário, o insucesso do aluno também gerará problemas 
de ordem pessoal e social. Com essa preocupação, este texto toma como 
tema o estudo das causas da evasão escolar em cursos técnicos à distância.

Evasão Escolar

O curso técnico em agronegócio é o primeiro curso técnico de nível médio 
na modalidade à distância oferecido pelo SENAR através de pólos de apoio 
presencial, mediante parceria com Administrações Regionais. O problema 
pode ser quantificado através da análise do registro de ingressos na unidade 
SENAR-AR/CE – Pólo Quixeramobim, no qual analisou-se a taxa de evasão 
durante os quatro semestres do curso. Visando uma melhor visibilidade das 
informações, optou-se pela apresentação através de gráficos as informa-
ções quantitativas em dados numéricos percentuais, seguidos das devidas 
análises do autor.

O curso técnico em agronegócio do SENAR, possui a taxa de evasão 
superior aos alunos concluintes, a representação gráfica 1 reforça essa dife-
rença na evasão referente a primeira turma do primeiro semestre de 2017, e 
concluintes no segundo semestre de 2018, onde 72%, mais da metade dos 
alunos evadiu-se do curso. Segundo (GLAVAN; CRUZ, 2013), o termo evasão 
escolar pode ser entendido como o abandono do aluno, ou seja, o rompi-
mento do processo de ensino aprendizagem por falta da presença do aluno. 
Esta situação tende a ser visto pela sociedade não apenas como sendo um 
fracasso do aluno, mas, também, da instituição de educação, dos educa-
dores e da sociedade, e tende a impactar diretamente na produtividade da 
escola, na eficiência da aplicação financeira, e, em forma mais subjetiva e de 
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difícil mensuração, o impacto financeiro negativo sobre a renda familiar e na 
sociedade de uma forma geral.

Gráfico 1 – Evasão dos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Em relação à variável sexo, percebe-se que dentre os 18 alunos evadidos 
existe uma predominância do público masculino com 67%, seguido do sexo 
feminino com 33%. Esta informação está representada no gráfico 2.

Gráfico 2 – Resultado por Sexo dos alunos evadidos

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

O gráfico 3 apresenta a faixa etária dos alunos evadidos indicando que a 
maior frequência se faz presente nas faixas de 18 a 25 anos, com 44% e de 
26 a 30 anos, com 33%. Os alunos com as faixas de 31 a 40 anos, representa 
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17%, e na faixa acima de 40, apenas 6%. Os dois maiores índices soma-
dos implicam 77% do total da amostra o que nos remete a uma análise de 
quanto menor a idade, maior as chances de evasão.

Gráfico 3 – Faixa etária dos alunos evadidos

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

No que diz respeito à Cidade dos estudantes evadidos, observou-se que 
72% procedem na zona urbana da Cidade de Quixeramobim, 22% procede 
na zona rural Cidade de Quixeramobim, e 6% procedem na zona urbana da 
Cidade de Senador Pompeu a 56 km da Cidade do pólo. O gráfico 4 mostra 
as percentagens.

Gráfico 4 – Município de Residência

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quando questionado sobre qual meio de transporte os estudantes che-
gavam ao pólo, observou-se que há uma diversidade de tipos, sendo que a 
maioria, 61% utilizavam moto para ir ao pólo, seguido de 11% de bicicleta, 
11% de carro, 11% ônibus gratuito, 6% ônibus pago. O gráfico 10 mostra as 
percentagens.

Gráfico 10 – Transporte dos alunos evadidos do curso

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Verificou-se uma variedade quando se questionou sobre já possuíam 
alguma escolaridade aos estudantes evadidos. Notou-se uma percenta-
gem maior de 33% possui ensino médio completo, seguido de 28% ensino 
superior completo, 22% ensino superior incompleto, 17% ensino técnico. O 
gráfico 5, ilustra as percentagens.

Gráfico 5 – Nível de escolaridade dos alunos

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Quando se questionou ao ingressar na unidade você recebeu instruções 
e normas sobre o curso e sobre o pólo, observou-se que a maioria, 94% 
respondeu sim, e apenas 6% respondeu parcialmente. O gráfico 6 mostra as 
percentagens.

Gráfico 6 – Recebimentos de instruções e normas sobre o curso e sobre o pólo dos alu-
nos evadidos do curso

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Quando se questionou se estava satisfeito com o curso que abandou? 
Observou-se que a maioria, 56% respondeu sim. Com tudo, houve algumas 
observações, conforme citações dos alunos evadidos. O gráfico 7 mostra as 
percentagens.

A1 “Dificuldade de conciliar minha faculdade e o curso, pois a faculdade é 
período integral e exige bastante tempo para fora de sala, para fazer projetos, 
trabalhos e estudos”. A11 “A distância do pólo, e as alterações no calendário 
vez passando dia todo no pólo”.

Gráfico 7 – Grau de Satisfação e Insastifação

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Os 44% que estavam insatisfeito com o curso. Com tudo, houve algumas 
observações com as justificativas, conforme citações dos alunos evadidos.

A2 “Falta de gestão de algumas pessoas da coordenação do curso, pólo”. 
A7 “Tempo e distância do pólo”. A12 “Dificuldade tremenda de acompanhar 
o ritmo conciliando com o trabalho”.

Quando se questionou você conhece os prejuízos para instituição com a 
sua evasão? Observou-se que a maioria 67% respondeu não, e apenas 33% 
respondeu sim. O gráfico 8 mostra as percentagens.

Gráfico 8 – Conhecimentos dos prejuízos causado pela evasão

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Quando se questionou que ações preventivas você julga necessária para 
diminuir o abandono no curso? Observou-se que a maioria 35% respon-
deu a opção letra (e) Outros – Especifique. Conforme citações dos alunos 
evadidos.

A1 “No meu caso, não teve relação com ensino, metodologia e nem 
infraestrutura, e sim uma questão particular, outro curso”. A2 “Não foi eva-
são, nem abandono, foi falta de informações, para com a perda de nota 
por causa de um acidente”. De forma semelhante, tem o cancelamento de 
matricula. A6 “No meu caso, não houve abandono, e sim um cancelamento 
de matricula, devido a reprovação dupla em uma matéria”. Outro aluno apre-
senta justificativa semelhante: A16 “Cancelamento de matrícula”. Outro 
informa que a desistência está relacionada com sua opção. A7 “Melhorar a 
localização do pólo”. A11 “Mudança do pólo e planejamento permanente do 
calendário letivo”. Este aluno comenta da impossibilidade de conciliação de 
dois cursos: A9 “Porque estava sobrecarregado, devido a outro curso”.

Seguindo da letra (a) com 25% - Melhoria no acompanhamento pedagó-
gico e no processo de ensino aprendizagem, letra (b) com 20% - Melhoria no 
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acompanhamento da equipe junto à coordenação regional, as letras (c) – 
Melhoria dos tutores e (d) –Maior oportunidade de articulação entre a teoria 
e prática atingiram igualmente 10%. O gráfico 9 mostra as percentagens.

Gráfico 9 – A ações julga necessária para diminuir o abandono no curso

Fonte: Dados da pesquisa (2018)

Quando se questionou como você avalia os tutores desta instituição? 
Observou-se que a maioria, 39% respondeu bom, seguido de 33% regular, 
22% ótimo e 1% ruim. Conforme mostra o gráfico 10.

Gráfico 10 – Como você avalia os tutores desta instituição

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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Impacto no Resultado Financeiro da Unidade

Conforme levantamento na Regional Ceará, através da Coordenadora 
de Projeto/Programa - Regional Rede E-TEC, o valor de (R$ 2,25 por aluno 
matriculado ao início de cada período letivo x horas-aulas do semestre letivo 
ao qual está cursando). Inicialmente foram investidos R$ 21.093,75, que se 
refere ao cálculo: (Valor Aluno x Número de Aluno x Número de horas semes-
tre), em números (R$2,25 x 25) x (375).

Para oferta de 25 vagas no primeiro semestre de 2017, com total de 
R$ 21.093,75, para cobrir despesas do pólo, representando R$ 843,75 por 
vaga ofertada com objetivo de formar técnicos de nível médio. A evasão de 
18 alunos representa financeiramente o impacto de valor de R$ 15.187,50 
no orçamento da unidade, já que as despesas são fixas, e não depende do 
número de aluno.

Os alunos concluintes são 07, que representa 28% do valor total, os alu-
nos. Os alunos evadidos representam 72% do valor total, ou seja, esses 18 
alunos representam financeiramente um impacto negativo no orçamento da 
unidade.

Estratégias de Redução da Evasão

Conforme dados do trabalho, da primeira turma 2017 do curso Técnico 
em Agronegócio do pólo Quixeramobim/CE, houve evasão de 72% nas 
matrículas do curso entre 2017 e 2018. O problema persiste com as outras 
turmas segundo relatos de alunos de turmas posteriores.

Mais do que discutir a questão da evasão, os coordenadores de cursos e 
instituição precisam encará-lo com ações firmes e efetivas para combater a 
mesma. Visando sugerir estratégias que possam vir a proporcionar redução 
destes dados, segue-se:

• O tutor presencial deve promover e estimular a pesquisa e o estudo 
do aluno.

• O tutor deve ter conhecimento das unidades curriculares, assim pro-
porcionando ao aluno, maior confiança e segurança na transmissão 
dos conteúdos.

• Aulas práticas, assim os alunos poderão se desenvolver, possibili-
tando o desenvolvimento de habilidades, competências, e melhorar a 
compreensão dos conteúdos, e que os estudantes possam aplicar os 
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conhecimentos adquiridos no mundo do trabalho, criando motivação 
e redução do abandono.

• Reforço curricular contribuirá na recuperação dos alunos com difi-
culdade na compreensão dos conteúdos. A monitoria pode ser 
desenvolvida com base nos alunos ö com melhor aproveitamento, 
assim cria-se envolvimento dos alunos. O nivelamento do conheci-
mento é importante para o bom andamento do curso e redução da 
evasão. Reforçar a utilização de tecnologias, fazendo com que o 
aluno utilize seu ambiente virtual em sala de aula, com computadores 
e internet favoráveis ao processo de aprendizagem EaD no pólo.

• Estágio profissional, contato com mundo profissional, assim o aluno 
poderá aprender com base na prática, criando maior envolvimento.

• Acompanhamento pedagógico durante o curso, principalmente no 
caso de alunos com dificuldade nas unidades curriculares em risco 
de evasão. Uma vez que o processo de evasão ocorre de maneira 
gradual, é possível que a intervenção preventiva de um profissional 
da área de educação possa levar o aluno com potencial de evasão a 
permanecer no curso.

Mesmo se tratando de cursos gratuitos, percebe-se que os alunos são 
muitos exigentes. Cabe à instituição SENAR treinar seu corpo funcional e 
tutores capacitando-os para a oferta de um atendimento excelente. Costa 
Junior (2010) relatou a importância da supervisão pedagógica escolar deve 
de forma frequente avaliar a satisfação do aluno para com o curso. Esta 
ação possibilita tomada de ação corretiva se necessário antes da desistên-
cia do aluno.

Considerações finais

A Rede e-Tec Brasil do SENAR é de suma importância, porque propicia 
por meio da educação à distância, o acesso à qualificação em nível técnico 
no Brasil. De acordo com os resultados deste estudo, verificou-se que a eva-
são escolar é todo o fracasso ocasionado no processo de educação que não 
permita a conclusão do curso com êxito, ou seja, o abandono escolar e a 
reprovação. A reprovação é inexpressiva para efeito deste estudo. 

A evasão tem seus impactos negativos sobre a gestão da unidade, seja 
no desperdício de recursos financeiros ou na redução do resultado de alu-
nos concluintes, porém inicialmente, faltam melhores ferramentas para 
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identificar as causas da evasão no curso técnico em agronegócio da Rede 
E-Tec SENAR polo Quixeramobim/CE. 

No Brasil vem se desenvolvendo uma crescente preocupação com apli-
cação de recursos e o retorno para a sociedade. Como a evasão, neste 
estudo, é considerado um desperdício de recursos, sua redução resultará 
em melhor aplicação, assim a instituição SENAR deverá ter mais preocupa-
ção com este fenômeno da educação. 

Observou-se o percentual entre o número de matrículas realizadas, pelo 
número de alunos evadidos e número de alunos ativos (concluintes), do 
curso técnico em agronegócio pólo Quixeramobim, considerando a turma 
inicial 2017.1. Neste contexto, identificou-se a evasão de 72%, considerando 
a primeira turma de alunos do curso. 

A experiência inicial do Curso Técnico em Agronegócio na modalidade 
à distância pela Rede e-Tec Brasil SENAR, foi marcada por desafios e difi-
culdades, as quais já foram devidamente identificadas e analisadas as 
possibilidades de intervenção para contornar ou sanar os problemas nas 
próximas turmas do curso, do pólo Quixeramobim/CE.
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ABASTECENDO O DEBATE SOBRE OS ANOS FINAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL: IMPORTA MELHOR 

QUALIFICAR OS PEDADOGOS?

Jussara Maria Tavares Puglielli Santos1

Resumo: A elaboração desse ensaio teve como móvel a constatação de 
que no debate sobre os anos finais do ensino fundamental têm sido pri-
vilegiadas as questões relacionadas à forma de organização da escola no 
início dessa etapa e o que elas têm representado principalmente para os alu-
nos e suas famílias. Tal compreensão decorre da discussão de resultados 
parciais de uma pesquisa, concluída, voltada ao estudo da literatura acadê-
mica sobre a organização do trabalho pedagógico nessa etapa de ensino 
no período 2013/2017. Verificou-se também que pouco se considera o 
quanto o trabalho educativo realizado nessa etapa de ensino tem promovido 
o desenvolvimento do psiquismo dos adolescentes. Significa dizer que as 
questões propriamente curriculares não têm sido privilegiadas nos estudos 
que tratam da organização do trabalho pedagógico escolar nos anos finais 
do ensino fundamental. Diante disso, advoga-se o imperativo, na formação 
do pedagogo articulador do trabalho educativo dos professores, da análise 
das relações entre as visões de mundo orientadoras das pedagogias, hege-
mônicas e críticas e das correlatas psicologias da aprendizagem, bem como 
do estudo das concepções de ciência em cada uma das disciplinas curri-
culares, as correspondentes concepções de ensino também presentes nos 
livros e materiais didáticos produzidos pelas empresas editoriais.
Palavras-chave: Anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Fundamental II, 
Formação de Pedagogos, Pedagogo articulador do trabalho educativo.

1 Professora Doutora, DEPLAE, Setor de Educação, UFPR. 
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Introdução

Quando Davis et al (2013, p.1) intitulam o artigo que apresentaram na 
Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa em Educação 
– ANPED - de “Os esquecidos anos finais do Ensino Fundamental: 

políticas públicas e percepção de seus atores” e se referiram ao fato de 
haver “pouquíssimos estudos que tratam sobre essa fase de ensino, embora 
haja farta literatura sobre a criança que inicia o processo escolar e o ado-
lescente que está em vias de concluí-lo”, muito provavelmente, desejassem 
indicar tanto uma necessidade para o campo da pesquisa sobre o Ensino 
Fundamental e para os atores sociais que interferem na definição de polí-
ticas públicas, quanto alertar os que participam do processo de formação 
dos profissionais da educação, dentre eles os pedagogos, que podem vir a 
atuar profissionalmente nessa etapa do Ensino Fundamental ou nela atuam, 
especialmente no espaço escolar público.

Diante tais questões, buscou-se a produção destacada pelas auto-
ras do referido artigo: o Relatório Final da Pesquisa “Anos finais do Ensino 
Fundamental: aproximando-se da configuração atual” (2012). Essa pes-
quisa, promovida pela Fundação Vitor Civita e realizada pela Fundação 
Carlos Chagas, tinha por objetivo: “estudar a situação dos anos finais do 
Ensino Fundamental, investigando dados quantitativos e qualitativos para 
obter um panorama amplo sobre como se constitui esse segmento de ensino 
nas escolas públicas do país, apontando algumas de suas especificidades e 
seus desafios e subsidiar novos estudos”. Nesse texto, identificaram-se seis 
estudos nacionais: Leite (1993); Dias – da - Silva (1997); Rosa e Proença 
(2003); Prati e Elzirik (2006); Mansutti et. al. (2007) e Carvalho e Mansutti 
s/d.

Dos seis títulos da literatura apontada no documento anteriormente 
indicado, quatro deles fazem referência direta ao processo de transição 
da primeira etapa para segunda do Ensino Fundamental, a saber: Leite 
(1993); Dias – da - Silva (1997); Rosa e Proença (2003); Prati e Elzirik (2006). 
Indubitavelmente, a questão da articulação entre as etapas do Ensino 
Fundamental se constitui, há muito, num desafio para a organização do tra-
balho pedagógico escolar, não só por suas implicações para a adaptação 
dos estudantes e famílias às formas de organizar o trabalho educativo nessa 
etapa da escolarização, mas, principalmente, dada a importância da aprendi-
zagem de conceitos (científicos, artísticos e filosóficos) no desenvolvimento 
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psíquico dos adolescentes, conforme assevera Anjos (2017) em seus estu-
dos sobre as relações entre a Psicologia Histórico-Cultural e a educação 
escolar. No entanto, essa questão, a das implicações curriculares, parece ter 
pouca presença no debate sobre a temática, indicando, como possibilidade, 
haver uma supervalorização da forma e um secundarizar do conteúdo da 
questão: o quanto o trabalho educativo realizado nessa segunda etapa do 
Ensino Fundamental tem promovido o desenvolvimento do psiquismo dos 
adolescentes.

Observando a literatura disponível sobre a segunda etapa do Ensino 
Fundamental nos anos imediatamente subseqüentes à publicação do artigo 
de Davis et al (2013), foram localizadas duas dissertações: Villas Bôas (2014) 
e Borges (2015). Elas têm por objeto de análise a forma como se efetiva a 
transição da primeira para a segunda etapa do Ensino Fundamental. Uma 
terceira dissertação se destaca: Ança (2015), que traz por título: “Elementos 
potencializadores da reprovação no sexto ano do Ensino Fundamental: o 
caso de uma escola pública da Rede Estadual no Município de Pelotas – RS”. 
Cabe ressaltar que o autor ao resumir os resultados obtidos em seu estudo 
considera dentre os enumerados “elementos potencializadores” a denomi-
nada: “heterogeneidade em que se encontram os estudantes de sexto ano, 
em relação ao nível de alfabetização e letramento”. (ANÇA, 2015, p.2).

Tal contribuição reafirma as dificuldades enfrentadas no processo de 
apropriação da linguagem pelos estudantes ao longo da Educação Básica 
como um todo, especialmente daqueles oriundos dos segmentos sociais 
mais empobrecidos da população. Infelizmente, a fragilidade presente no 
processo de apropriação da linguagem mostra-se generalizada. Assim, 
os resultados da primeira Avaliação Nacional da Alfabetização (2013) ao 
indicarem que mais da metade das crianças do terceiro ano do Ensino 
Fundamental, de então, não tinham atingido os requisitos da alfabetização, 
indicam também a presença da referida heterogeneidade, ainda que se con-
siderem as ponderações de Dickel (2016) sobre a referida avaliação.

Os dados apresentados no Anuário Educacional (2018. p. 18), corrobo-
ram a compreensão sobre a exclusão operada por dentro do sistema de 
atendimento educacional quando indicam que, no Brasil, de cada 100 alu-
nos que ingressam no Ensino Fundamental tão só 76 concluem a segunda 
etapa dele. E pior, que destes 33% apresentam aprendizagem adequada 
em português e 18,2% têm aprendizagem considerada adequada em 
matemática.



2421
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Essas breves considerações sobre resultados aferidos na segunda do 
Ensino Fundamental remetem às pseudo-soluções de enfrentamento dos 
resultados demonstrados pelos indicadores educacionais assumidas por 
muitos municípios brasileiros: a aquisição dos considerados “sistemas pri-
vados de ensino”.

Pesquisas como as desenvolvidas por Adrião (2009); Ferreira et al (2014) 
e Sandaniel et al (2017), relativamente à expansão dos sistemas de ensino 
privados nos sistemas educacionais públicos municipais dos estados de 
São Paulo, Santa Catarina e Paraná, respectivamente, demonstram que 
muitas administrações públicas municipais sucumbem à perspectiva que o 
privado considera adequada às escolas dos municípios que possuem capa-
cidade financeira para tanto: manifestação do reconfigurar das relações 
público-privado.

No entanto, tais evidências podem ser tomadas como expressões parti-
culares de um movimento muito mais amplo, pois segundo afirmam Martins 
e Krawczyk,

Hoje (...) existe uma presença constante de movimentos empre-
sariais, em diferentes instâncias de decisão político-educativa, 
que, coletivamente e/ou individualmente, se entrelaçam com os 
quadros políticos, no Executivo nacional, estadual e municipal, 
como também no legislativo, estabelecendo formas explícitas 
e implícitas de cogestão. Naturalmente, a escola pública é um 
nicho de mercado importante, recriado e estimulado constante-
mente pelo setor privado, que atua em áreas como a produção 
e venda de material didático, a formação de professores, pres-
tação de consultorias, etc. No entanto, essa atuação não se 
resume apenas à realização de negócios com o governo, mas 
também (e cada vez mais) se centra em transmitir a ideologia 
empresarial nesse importante espaço de socialização das crian-
ças e dos jovens (futuros trabalhadores). Ou seja, em inocular na 
escola pública a visão do mundo do empresariado. (MARTINS & 
KRAWCZYK, 2018, p. 6).

Em meio a essa complexidade das questões que cercam também o 
atendimento educacional na segunda etapa do Ensino Fundamental importa 
considerar a formação de pedagogos enquanto profissionais que podem 
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vir a atuar profissionalmente no trabalho de articular as diferentes práticas 
didáticas pelas quais se efetiva o trabalho educativo escolar. Isto porque, 
também esse trabalho pode sofrer “reconfigurações”, tais como as analisa-
das por Gandim e Lima (2015) sobre o trabalho de docentes que atuavam na 
alfabetização de crianças em redes de escolas municipais que haviam feito 
a adoção dos chamados “programas de intervenção pedagógica” promovi-
dos por “parcerias público - privado”.

Assim, algumas temáticas assumem relevância relativamente à forma-
ção dos pedagogos para exercerem o trabalho de articuladores das diferentes 
práticas didáticas realizadas pelos docentes: 1) a compreensão das relações 
entre as teorias pedagógicas, as concepções de psicologia do desenvolvi-
mento e as de aprendizagem, com destaque para a adolescência e sobre 
adolescência e educação escolar; 2) o entendimento de que há relações de 
determinação entre cada prática pedagógica realizada pelos professores 
das disciplinas escolares e as concepções de ciência e de ensino que lhe 
são correspondentes e 3) o estudo dos vínculos entre concepção de ciência 
e concepção de ensino na produção de livros didáticos, tendo em vista que a 
adoção dos livros didáticos, ainda que sejam necessários, pode representar 
a simples transferência para os autores, contratados pelas editoras escolhi-
das, das decisões sobre o que e como ensinar.

A indicação de tais temáticas revela a intencionalidade da autora no pre-
sente artigo: discutir o quanto elas deveriam compor a formação inicial e 
continuada de pedagogos, atuem eles como docentes ou como articulado-
res da prática didático-pedagógica realizada em uma instituição voltada ao 
ensino, particularmente a pública, dada sua destinação social.

A ausência do debate sobre a Pedagogia e sobre as relações 
entre as concepções de ciência em cada uma das disciplinas 
curriculares, as correspondentes concepções sobre o ensino 
no aprimoramento da formação dos pedagogos.

Considera-se que uma das questões que mais se destacam no que diz 
respeito à formação de Pedagogos, às políticas curriculares e às práticas 
escolares tem sido a ausência do debate sobre a Pedagogia. Pedagogia 
essa entendida conforme indicação feita por Saviani (2007) como a “teoria 
da educação”.
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Em sua trajetória multissecular, a característica mais saliente 
da pedagogia pode ser identificada na relação teoria-prática. 
Entendida como “teoria da educação” evidencia-se que ela é uma 
teoria da prática: a teoria da prática educativa (...). Na verdade o 
conceito de Pedagogia se reporta a uma teoria que se estrutura 
a partir e em função da prática educativa. A pedagogia, como 
teoria da educação, busca equacionar, de alguma maneira, o pro-
blema da relação educador - educando, de modo geral, ou, no 
caso específico da escola, a relação professor aluno, orientando o 
processo ensino – aprendizagem. (SAVIANI, 2007, p. 102).

No entanto, tem se mostrado hegemônica a argumentação que não con-
sidera indissociável a relação teoria/prática. Nela prevalece o pólo da prática, 
do cotidiano, do desejo/interesse. Em decorrência, relativizam-se a teoria, o 
conhecimento, a cultura, o ensino e o trabalho do professor.

Nesse mesmo sentido, Saviani (2007, p.13), num texto sobre o pensa-
mento pedagógico brasileiro, afirma que, entre as décadas de 1930 e 1980, 
buscou-se ancorá-lo em bases científicas e que, após 1990, “a aspiração 
científica cedeu lugar ao fenômeno da descrença na ciência”.

Em decorrência, para Duarte (2010), importa compreender e comba-
ter, também no campo educacional, o que ele denomina de “relativismo 
epistemológico” propalado pela ideologia pós-moderna, por promover o 
esfacelamento do currículo escolar, reduzindo-o ao saber cotidiano: prag-
mático utilitarista. Segundo esse autor, para a perspectiva relativista:

são considerados conteúdos significativos e relevantes para 
o aluno aqueles que tenham alguma utilidade prática em seu 
cotidiano. Soma-se a esse utilitarismo o princípio epistemo-
lógico pragmatista de que o conhecimento tem valor quando 
pode ser empregado para a resolução de problemas da prática 
cotidiana. (...) Nessa perspectiva o conhecimento é visto como 
uma ferramenta na resolução de problemas, sendo que a prática 
cotidiana determinaria a validade epistemológica e pedagógica 
dos conteúdos escolares. Atualmente essa idéia é denominada 
como aprendizagem significativa ou conteúdos contextualiza-
dos. Ensinar conteúdos que não tenham utilidade no cotidiano 
do aluno tornou-se uma atitude antipedagógica. (DUARTE, 2010, 
p.5).
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Esse esvaziamento do papel histórico-social da escola quanto à sua 
tarefa precípua de socializar o conhecimento científico/artístico/filosófico, 
na sua expressão mais desenvolvida, tem sido acompanhado, pelo menos 
desde os anos 1990, de políticas educacionais orientadas pelos princípios 
neoliberais que defendem o Estado mínimo para as políticas sociais e o 
Estado máximo para a reprodução ampliada do capital. No campo educa-
cional, isso significa associar ao esvaziamento do currículo escolar a adoção 
de políticas educacionais que têm em comum, segundo Saviani (2016), o 
partilhar das responsabilidades de financiamento com a iniciativa privada e 
com as famílias.

As indicações feitas nos parágrafos anteriores podem ser consideradas 
suficientes para a configuração da face contemporânea da fragilização da 
escola destinada a atender os filhos das camadas mais empobrecidas da 
população. Importa relembrar que Saviani (1994) já alertara para a relação 
entre o caráter histórico do mínimo educacional e as exigências da reprodu-
ção ampliada do capital:

[Importa compreender, então,] a contradição que se insere na 
essência do capitalismo: o trabalhador não pode ter meio de pro-
dução, não pode deter o saber, mas, sem o saber, ele também 
não pode produzir, porque para transformar a matéria precisa 
dominar algum tipo de saber. Sim, é preciso, mas “em doses 
homeopáticas”, apenas aquele mínimo para poder operar a pro-
dução. É difícil fixar esse limite, daí por que a escola entra nesse 
processo contraditório: ela é reivindicada pelas massas traba-
lhadoras, mas as camadas dominantes relutam em expandi-la. 
(SAVIANI, 1994, p.9).

Nesse sentido, pode-se afirmar que o mínimo curricular contemporâneo 
se restringe “aos conteúdos significativos e relevantes para o aluno, aque-
les que tenham alguma utilidade prática em seu cotidiano”, nas palavras 
de Duarte (2010, p. 5). Assim, dado que os saberes escolares admitidos 
estão limitados por sua utilidade imediata, parece se tornarem sem sentido 
tanto a discussão sobre o que ensinar e sobre o para quê ensinar, quanto 
sobre a formulação de proposta curricular que oriente e articule os diferen-
tes trabalhos didáticos realizados no espaço escolar, assim como qualquer 
outra perspectiva sobre a formação inicial e continuada dos profissionais da 
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educação, basta o saber tácito. Em decorrência, a formação contemporânea 
dos pedagogos não contempla verdadeiramente o debate sobre concep-
ções, correntes e tendências do pensamento pedagógico, muito menos o 
faz sob a perspectiva da visão de mundo que professam, desconsideran-
do-se, por consequente, suas orientações para a organização curricular. 
O conteúdo da pedagogia vem sendo substituído pelo da psicologia da 
aprendizagem, dada a centralidade na aprendizagem do indivíduo que as 
orientações hegemônicas pregam, seja a psicologia genética construti-
vista ou as demais expressões do que Duarte (2010) engloba sob o lema do 
“aprender a aprender”.

Na medida em que o debate educacional contemporâneo situa-se no 
âmbito das consideradas orientações hegemônicas associadas ao universo 
ideológico neoliberal e pós- moderno, vem sendo reduzidas, ainda mais, 
as possibilidades contraditórias de atuação no espaço da escola pública, 
também dos pedagogos, assomados, em seus afazeres, pelas questões do 
cotidiano escolar. Desta forma, qualquer iniciativa que intente aprimorar a 
formação inicial dos pedagogos se defrontará com o necessário “desvelar” 
das visões de mundo inerentes às orientações tanto hegemônicas, quanto 
críticas em termos do pensamento pedagógico. E mais, com o aprofundar 
das relações entre as concepções, correntes e tendências do pensamento 
pedagógico crítico com as das psicologias do desenvolvimento e as da 
aprendizagem correspondentes.

Considerando a possibilidade de atuação dos pedagogos no ensino fun-
damental II importará, ainda, desenvolver a compreensão das relações entre 
as teorias pedagógicas, as concepções de psicologia do desenvolvimento e 
as de aprendizagem sobre a adolescência e sobre adolescência e educação 
escolar, conforme salienta Duarte,

Vigotski considerava que a adolescência seria um momento de 
salto qualitativo em termos da capacidade de pensar de maneira 
conceitual. A adolescência seria, nesse sentido, uma fase decisiva 
de formação da concepção de mundo por meio da apropriação de 
sistemas teóricos que não podem ser dominados sem o desen-
volvimento do pensamento conceitual. O que está em questão é 
a possibilidade de conhecimento da realidade para além do plano 
sensorial. Mas, o pensamento por conceitos não se forma ape-
nas porque o indivíduo tenha chegado à adolescência. Para isso é 
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preciso que existam condições sociais e educacionais que colo-
quem, ao adolescente, desafios, que exijam de seu pensamento 
o desenvolvimento de todo o seu potencial. (DUARTE, 2016, p. 
1568).

A existência de tais condições implica a consideração da responsabili-
dade social expressa também no aparato institucional voltado a assegurar 
a oferta de atendimento educacional, porque as limitações da materiali-
dade na qual se dá o referido atendimento educacional podem restringir as 
possibilidades contraditórias da educação escolar, em particular, quanto à 
definição sobre o quê, o porquê e o para quê ensinar.

Admitir que existam o desenvolvimento da sociedade e o do 
conhecimento é, porém, apenas o ponto de partida, importante 
mas não suficiente, para a definição do que ensinar nas esco-
las. Quais os critérios para se definir quais conhecimentos são 
os mais desenvolvidos? A referência para se responder a essa 
questão não pode ser outra que não a prática social em sua tota-
lidade, ou seja, as máximas possibilidades existentes em termos 
de liberdade e universalidade da prática social. O conhecimento 
mais desenvolvido é aquele que permite a objetivação do ser 
humano de forma cada vez mais universal e livre. O critério é, 
portanto, o da plena emancipação humana. (DUARTE et al 2012, 
p. 3957).

Essa articulação entre a exigência de “condições sociais e educacionais 
que coloquem, ao adolescente, desafios, que exijam de seu pensamento o 
desenvolvimento de todo o seu potencial”, segundo Duarte (2016, p. 1568), 
e a compreensão de que o conhecimento que deva ser ensinado na escola 
seja o que permita a “plena emancipação humana”, pode ser tida como 
preâmbulo para a consideração de outras duas temáticas tidas como indis-
sociáveis quando da formulação de iniciativas voltadas ao aprimoramento 
da formação inicial de pedagogos: as relações entre as concepções de ciên-
cia em cada uma das disciplinas escolares, as correspondentes concepções 
sobre o ensino também presente nos livros e materiais didáticos produzidos 
pelas empresas editoriais.
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Evidentemente que tal prevalência decorre dos pressupostos da ideolo-
gia liberal pós-moderna, pois segundo Duarte (2008), o que importa para a 
perspectiva voltada à superação da adaptação ao cotidiano é a da totalidade 
das relações sociais.

Trata-se aqui da relação entre os seres humanos e a totalidade da 
cultura humana, ou seja, da construção de uma cultura humana 
universal. Se a humanização é resultante da construção social 
dessa cultura, entendida como o processo histórico de objetiva-
ção do gênero humano e da apropriação das obras e fenômenos 
culturais pelos indivíduos, então a emancipação da humanidade 
deverá ocorrer como transformação da apropriação dessa cul-
tura e, por conseqüência, transformação também da objetivação 
tanto do gênero humano quanto de cada indivíduo. (DUARTE, 
2008, p. 4)

Dessa forma, faz-se imprescindível à complementação da formação 
inicial dos pedagogos o debate sobre o fato de não haver uma só concep-
ção de ciência e que a cada uma delas correspondem decorrências para a 
concepção de ensino. Tais relações permitem que se possa discutir com 
qual visão de mundo cada professor orienta seu trabalho didático, isso 
porque, assim como a maioria dos pedagogos, nem todos os licenciados 
foram aquinhoados, em sua formação inicial, pelo aprofundamento acerca 
do universo epistemológico na área do conhecimento na qual se formaram 
e das implicações delas sobre a condução do ensino. Dessa feita, importa 
ter conhecimento de tais determinações para que também a escolha de 
materiais e livros didáticos supere a da unilateralidade da forma/atração. 
Tal domínio permitirá que o diálogo pedagógico com os docentes tome a 
dupla dimensão da especificidade do trabalho educativo como referência, 
tal como a formulou Saviani (1984),

... o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencional-
mente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o 
objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indiví-
duos da espécie humana para que eles se formem humanos e, 
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de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas 
mais adequadas para atingir esse objetivo. Quanto ao primeiro 
aspecto (a identificação dos elementos culturais que precisam 
ser assimilados), trata-se de distinguir entre o essencial e o aci-
dental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório. 
Aqui me parece de grande importância, em pedagogia, a noção 
de “clássico”. (...) Quanto ao segundo aspecto (a descoberta das 
formas adequadas de desenvolvimento do trabalho pedagó-
gico), trata-se da organização dos meios (conteúdos, espaço, 
tempo e procedimentos) através dos quais, progressivamente, 
cada indivíduo singular realize, na forma da segunda natureza, a 
humanidade produzida historicamente (SAVIANI, 1984, p. 4)

O que se defende é o estabelecimento de bases conceituais, teórico/
práticas, para o diálogo entre os professores das diferentes disciplinas 
escolares e os pedagogos empenhados em articular as ações didáticas por 
eles realizadas. Assim, defende-se que o diálogo seja feito com base nas 
relações entre concepções de ciência em cada disciplina e suas correspon-
dentes expressões na orientação do ensino, buscando resgatar a unicidade 
do objeto da educação.

Ao final: o que parece não ter fim...

O propósito do presente texto é o de acrescer ao debate sobre a forma-
ção de pedagogos tendo em vista a possibilidade de virem a atuar também 
nos anos finais do Ensino Fundamental como articuladores do trabalho edu-
cativo realizado pelos professores. Para tanto, considerou- se importante 
indicar algumas das principais questões que marcam a complexidade do 
atendimento educacional na segunda etapa do Ensino Fundamental e, em 
seguida, importantes aspectos do necessário processo de aprimoramento 
da formação dos pedagogos: o desvelar das visões de mundo orientado-
ras das concepções, correntes e tendências do pensamento pedagógico 
hegemônico e do pensamento pedagógico crítico, assim como nas correla-
tas concepções de psicologia da aprendizagem e 2) o aprofundamento do 
debate sobre as concepções de ciência em cada uma das disciplinas curri-
culares, as correspondentes concepções sobre o ensino, também presentes 
nos livros e materiais didáticos.
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Tais indicações se fazem urgentes diante do brutal processo de esvazia-
mento da escola de suas razões históricas e sociais e das consequências 
dele para formação dos alunos, especialmente dos segmentos mais empo-
brecidos da população, cujos horizontes da “plena emancipação humana”, 
para usar a expressão de Duarte (2012), esmorecem, revelando, de um lado, 
as futuras dimensões do apartheid social justificado pelo universo ideoló-
gico neoliberal e pós-moderno, e, de outro, e, contraditoriamente, remetendo 
a dois versos do poema Esperança de Bertold Brecht, intitulado Elogio à 
Dialética: “Quem ainda está vivo, nunca diga: nunca! De nunca sairá: ainda 
hoje”, como resultado das, nem sempre coordenadas, expressões de resis-
tência ativa presentes, no contexto da contemporaneidade.
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AS CONSEQUÊNCIAS DA FLEXIBILIZAÇÃO DO 
TRABALHO PARA ATIVIDADES INSALUBRES E 

PERIGOSAS

Daiane Dizielle Meireles Soares1 | Cristiany Barbosa Ferreira Resende2  

João Donizete Lima3

Resumo: Este artigo tem por finalidade abordar os possíveis riscos de 
acidentes e doenças ocupacionais em consequência da flexibilização do 
trabalho em atividades consideradas insalubres e perigosas pelas nor-
mas regulamentadoras (NR’s), NR-15 Insalubridade e NR-16 Atividades e 
Operações Perigosas. A metodologia da pesquisa será embasada no uso 
das normas de saúde e segurança do trabalho especificamente as normas 
regulamentadoras que foram criadas a partir da Lei nº 6.514 de 1977, sendo 
esta Lei a responsável pela alteração do Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das leis do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 
Dessa maneira, as NR’s foram aprovadas pela portaria 3.214, em 08 de 
junho de 1978. As normas foram regulamentadas para normatizar e unifi-
car as normas de segurança nacional. Sendo estás normas criadas através 
de necessidades levantadas pelas inspeções do trabalho, estatísticas de 
acidentes e doenças por uma equipe Tripartite representada por represen-
tantes do Governo, empregadores e empregados. Com o viés da Prevenção, 
as normas de segurança possibilitam a indicação de instruções sobre medi-
das preventivas, organizacionais e individuais com o objetivo preliminar de 
eliminar sempre que possível os riscos ambientais, neutralizar ou atenuar 

1 Mestranda doCurso de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão - UFG/
RC. 

 E-mail: daianeconsultorasgi@gmail.com;
2 Mestranda do Curso de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão - UFG/
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 E-mail: cristiany_3ranchos@hotmail.com
3 Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás – Re-

gional Catalão. Membro do NEPSA/CNPq-UFG. 
 E-mail: donizeteufg@gmail.com.
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os riscos aos quais os trabalhadores sofrem exposição em ambientes na 
maioria das vezes insalubres ou perigosos. O resultado desta pesquisa evi-
denciará os tipos de riscos ambientais existentes e as medidas preventivas 
possíveis para a eliminação ou a neutralização dos mesmos. Entre outros 
aspectos, a pesquisa apontará os fatores psicossociais e socioambien-
tais que podem levar ao adoecimento ou à ocorrência de acidentes com os 
trabalhadores.
Palavras-chave: Riscos. Segurança do Trabalho. Normas regulamentadoras.
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Introdução

Ao analisarmos o objetivo da Segurança do Trabalho, percebemos 
que é um conjunto de ciências e tecnologias definidas com o obje-
tivo de proteger a integridade física e a saúde do trabalhador em seu 

ambiente de trabalho com a indicações de medidas para eliminar sempre 
que possível, neutralizar e ou atenuar riscos ambientais que possam causar 
acidentes e doenças ocupacionais. Neste sentido, pode-se afirmar que cada 
ambiente de trabalho possui especificidades que os tornam particularmente 
diferente um dos outros, sendo assim, não se pode jamais dizer que todos 
os ambientes possuem o mesmo grau de risco. Partindo deste exemplo, 
comparando-se um escritório com uma padaria, ou uma padaria com uma 
mineração cada ambiente por mais simples que pareça terá riscos ambien-
tais diferenciados.

Por exemplo, uma sala de triagem de pacientes sendo familiarizada com 
os materiais e mobiliários a de um escritório á exemplo, terá ainda mais 
complexidade do que estes, pois os trabalhadores que ali exercem tais ati-
vidades entrem em contato direto com pacientes e consequentemente aos 
riscos biológicos. Estes exemplos, são uma breve exemplificação da impor-
tância das normas regulamentadoras (NR’s), especificamente a NR-15 
Insalubridade e a NR-16 Atividades e Operações Perigosas. Sendo assim, 
vale ressaltar que cada ambiente de trabalho deve ser estudado e o reconhe-
cimento dos riscos ambientais deve partir do conhecimento dos processos 
produtivos ali existentes, sejam ele materiais e ou imateriais.

Metodologia

As análises das normas regulamentadoras será um passo repercussor 
para as abordagens nesta pesquisa, uma vez que, na atualidade esta-
mos presenciando mudanças significativas nas legislações trabalhistas e 
possíveis mudanças significativas nas normas e formas de trabalho dos 
empregados e meios de contratação pelos empregadores.

As atividades e operações insalubres e periculosas

Os acidentes do trabalho no viés da prevenção, são ocorrências inde-
sejadas e imprevisíveis, uma vez que, todos os esforços deverão ser 
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desprendidos para a aplicação de medidas de ordem preventivas para a 
eliminação sempre que possível, neutralização ou atenuação dos riscos 
ambientais que possam ocasionar acidentes e doenças do trabalho. Sendo 
assim no contexto previdenciário os acidentes são considerados como:

Acidente de trabalho oude trajeto:é o acidente ocorridono exer-
cício da atividade profissional a serviço da empresa ou no 
deslocamento residência / trabalho / residência, e que provoque-
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou 
redução – permanente ou temporária – da capacidade para o 
trabalho ou, em último caso, a morte. (https://www.inss.gov.br/
servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/)

Sendo assim, podemos perceber como é significativo o conhecimento 
do meio de ambiente de trabalho para a prevenção de acidentes do trabalho, 
uma vez que os acidentes são ocasionados pelos diversos tipos de ativida-
des profissional e cada qual pode desencadear não somente acidentes como 
também doenças ocupacionais, sendo a doença ocupacional “é aquela pro-
duzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social.” (INSS,2019).

Não há um ambiente de trabalho que mesmo em sua simplicidade não 
seja passível de ofertar riscos ao trabalhador, sendo possível afirmar que em 
todos os locais há riscos de acidentes e riscos ergonômicos por mais que 
haja diversos meios preventivos. Uma queda que o trabalhador sofrer de 
mesmo nível em seu horário de trabalho é acidente do trabalho, a má postura 
por falta de orientação em seu ambiente de trabalho ou a má iluminação à 
exemplo é risco ergonômico. Portanto, não podemos negar a complexidade 
e a gravidade que há em ambientes insalubres e periculosos.

De acordo com a norma regulamentadora NR-15 as atividades e opera-
ções insalubres são as atividades que se desenvolvem, acima dos limites 
de tolerância previstos de acordo com seus anexos, nº 1 Ruído Contínuo 
e Intermitente, 2 Ruídos e Impacto, 3 Exposição ao Calor, 5 Radiações 
Ionizantes, 11 Agentes Químicos cuja insalubridade é caracterizada por 
limite de tolerância e inspeção em local de trabalho e 12 limites de tolerân-
cia para poeiras minerais. E também são consideradas atividades insalubres 
nas atividades mencionadas nos anexos nº 6 Trabalho Sob Condições 
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Hiperbáricas, 13 Agentes Químicos e 13 A Benzeno e 14 Agentes Biológicas 
da referida norma. Já as atividades e operações perigosas intituladas pela 
norma regulamentadora NR-16 as constantes no seus anexos anexo nº 2 
atividades e operações perigosas com inflamáveis, 3 atividades e operações 
perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violênciasfísicas 
nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, 4 ativida-
des e operações perigosas com energia elétrica, 5 Atividades perigosas com 
motocicletas, Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes 
ou substâncias radioativas.

A flexibilização do trabalho em condições insalubres e 
periculosas

A flexibilização do trabalho e das legislações trabalhistas são uma espé-
cie de retrocesso de tudo que se alcançou durante anos. Ao longo de anos 
as normas regulamentadoras de segurança do trabalho vêm passando por 
alterações para melhor se aplicar a realidade do meio ambiente de trabalho 
e concomitante a isso as Consolidação das Leis Trabalhistas também vem 
seguindo este mesmo princípio. Foram muitas lutas para termos normas 
e legislações neste sentido. Retomando um pouco na história sabe-se que 
o Brasil viveu por longos anos processos escravistas, totalizando quatro 
séculos tomado por este regime. Somente após o decreto nº 979 de 1903 e 
que foramregularizadosos sindicatos dos trabalhadores da agricultura e das 
empresas rurais e o decreto nº 1637, que regulamentou os sindicatos dos 
trabalhadores urbanos.

Somente após assumir a Presidência Getúlio Vargas criou o decreto nº 
19.433, de 26 de novembro de 1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, a partir disso, a CLT surgiu pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio 
de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda 
legislação trabalhistaexistente no Brasil. Seu principal objetivo é a regula-
mentação das relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas.

As Normas Regulamentadoras (NR’s) são citadas no Capítulo V, Título II, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Foram aprovadas pela Portaria 
N. 3.214, 8 de junho de 1978, são de observância obrigatória por todas as 
empresas brasileiras regidas pela CLT e são periodicamente revisadas pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social.

A partir do momento em que vão surgindo novos métodos de trabalho e 
sucessivamente vão evoluindo-se as tecnologias empregadas na geração 
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de bens de consumo, serviços e processos produtivos, sabe-se que as 
legislações também precisam sempre serem revisadas, contudo, o que 
alcançamos nos dias atuais não podem de maneira alguma retroceder.

No dia 30 de Julho de 2019, o governo Jair Bolsonaro anunciou mudan-
ças nas normas de segurança do trabalho reduzindo exigências impostas 
aos empregadores com a justificativa de ampliar a competitividade e (des)
burocratizar. Contudo, tais mudanças podem comprometer significativa-
mente as condições de saúde e segurança dos trabalhadores, uma vez que 
foi revogado a NR-02 Inspeção Prévia, da qual exigia uma inspeção antes da 
abertura das empresas pelos fiscais do trabalho, sendo estes, os responsá-
veis por dar o aval de liberação através de um Certificado de Aprovação de 
Instalações - CAI, das quais só serão aprovados as instalações que “consti-
tuem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie 
suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou de doenças do trabalho, 
razão pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto naqueles 
itens fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento, conforme estabe-
lece o art. 160 da CLT, até que seja cumprida a exigência deste artigo”.

Essa revogação por si só, mesmo para alguém leigo em segurança do 
trabalho, evidência a imperícia e imprudência do governo em pactuar com 
possíveis empresas que inicie suas atividades sem ofertar as mínimas con-
dições de saúde e segurança do trabalho, além disso, de certo modo, retira do 
governo a corresponsabilidade no que refere-se a fiscalização, uma vez que 
sabe-se que existem poucos fiscais do trabalho para atender as demandas 
reais de cada Estado. Sendo assim, isentando o governo ainda, da cobrança 
de realização de concurso público para este fim.

Aprofundando ainda mais nas normas regulamentadoras e nas condições 
insalubres e perigosas, essa revogação pode acondicionar os trabalhadores 
a situações que os exponha a tais ambientes insalubres e periculosos sem 
que haja a intervenção daqueles que deveriam intervir pelos trabalhadores 
os próprios fiscais do trabalho.

De acordo com a norma regulamentadora NR-01 Disposições Gerais, 
nos itens 1. 1 e 1.4.1:

1.1.As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança 
e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas 
empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da admi-
nistração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes 
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Legislativo e Judiciário, que possuam empregadosregidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

1.4.1. Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT 
ou à Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua 
jurisdição:
a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos precei-

tos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho;

b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos pre-
ceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina 
dotrabalho;

c) embargar obra, interditar estabelecimento, setor de ser-
viço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, 
máquinas e equipamentos;

d) notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/
ou neutralização de insalubridade;

e) atender requisições judiciais para realização de perícias sobre 
segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não 
houver médico do trabalho ou engenheiro de segurança do 
trabalho registrado no MTb.

A revogação da NR-02 interfere diretamente na aplicação da sua ante-
cessora NR-01, uma vez que, percebemos a contradição em sua revogação, 
já que em seu item 1.1deixa evidente a obrigação das empresas cumpri-
rem as normas de segurança e nositens 1.4.1 nos subsequentes de (a) a 
(e) , que diz que Delegacia Regional do Trabalho - DRTou à Delegacia do 
Trabalho Marítimo - DTM, deverão aplicar medidas cabíveis para empresas 
que não estejam em conformidade com as normas de segurança do tra-
balho, penalizá-las, embargar ou interditar, notificá-las estipulando prazos 
para eliminação e/ou neutralização de insalubridade, sendo que, uma vez 
que com a revogação da NR-02 as empresas ficarão encobertas e podem 
representar riscos graves e iminentes a saúde, segurança e a vida dos seus 
trabalhadores. Partindo-se desta reflexão, suponha-se que a empresa ape-
nas será inspecionada em caso de denuncia aos órgãos competentes, e 
isso, se ela acontecer.
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Considerações finais

Os adoecimentos desencadeados por atividades profissionais realizadas 
em ambientes insalubres e periculosos podem ocasionar danos irreversíveis 
para a saúde dos trabalhadores e também levá-los em algumas situações 
até a morte.

Doenças decorrentes dos Riscos Ergonômicos sendo eles, stress, rotinas 
de trabalho excessiva, trabalhos em turno e noturno, jornada de trabalho 
prolongadas,esforço físico intenso, controle rígido de produtividade, mono-
tonia e repetitividade e outras situações causadoras de stress físico e ou 
psíquico, podem desencadear inclusive a depressão e a aversão aos locais 
de trabalho como denominada por Tuan de Topofobia.

Além disso, atividades com a manipulação de alguns agentes químicos 
insalubres e ou atividades periculosas, podem de certo modo comprome-
ter a saúde mental dos trabalhadores que cotidianamente estão expostos a 
estes locais de trabalho, ocasionando doenças, ocorrências de acidentes e 
mortes com nexo causal entre a atividade profissional exercida, as condições 
ambientais dos locais de desenvolvimento do trabalho e com as doenças 
adquiridas ao longo do seu histórico laboral ou seja, desencadeando doença 
ocupacional e acidente do trabalho.

Fazendo relação com as mudanças feitas nas legislações trabalhistas 
e normas de segurança do trabalho no atual Governo, nós prevencionistas 
preocupamo-nos com a saúde de diversos trabalhadores de diversas ati-
vidades insalubres e periculosas, bem como com diversas atividades que 
poderão ser iniciadas sem a Inspeção Prévia antes exigida pela NR-02 que 
foi revogada, sem que haja nenhuma intervenção das autoridades compe-
tentes do trabalho.

Infelizmente o atual governo não está prezando a segurança e qualidade 
de vida de nenhum tipo de trabalhador quando ele revogou a NR-02 que se 
tratava de inspeções nas empresas antes de sua abertura para conferir se 
estas cumprem requisitos de saúde e segurança em relação a ambientes 
insalubres e periculosos. Dessa maneira, mais casos de acidentes, de doen-
ças e mortes relacionados as condições ambientais de trabalho, podem 
emergir com tais mudanças. O Governo de certa forma, retirou de si a res-
ponsabilidade de realizar as inspeções que eram devidas na NR 2 ou de 
sucessivamente ampliar o quadro de fiscais do trabalho.

Como uma pesquisadora na área de Geografia e profissional téc-
nica de segurança do trabalho tenho conhecimentos empíricos, técnicos 
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e de pesquisa para ir contra tais medidas de modificações nas normas 
regulamentadoras e legislações trabalhistas sem que profissionais com 
proficiência nestes assuntos sejam devidamente consultados e sem que 
haja uma consulta pública com a devida participação de representantes do 
Governo, Empresas e Trabalhadores.
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ENTRADA DE COR: A DISCUSSÃO DO ACESSO, 
PERMANÊNCIA E ÊXITO DOS ESTUDANTES  

COTISTAS NO IFS

Raquel de Oliveira Mendes1 | Rodrigo Bozi Ferrete2

Resumo: Estudo de natureza qualitativa, aplicada, inovação tecnológica, 
com posicionamento teórico crítico-analítico e enfoque epistemológico 
transformador. Possui como objetivo precípuo analisar o processo de 
acesso, permanência e êxito dos estudantes negros do IFS campus Aracaju. 
Apresenta, na introdução, um panorama geral da temática, evidencia a jus-
tificativa, motivações para o estudo, hipóteses, seus objetivos e parte da 
metodologia. Na segunda seção, evidencia o caminho metodológico tra-
çado para o estudo. Para a seção três traz a abordagem do estado da arte 
que perpassa pela temática no âmbito dos aspectos teóricos da discussão 
étnico-racial no contexto das ações afirmativas, inclusão e da assistência 
estudantil. Na quarta seção, apresenta os resultados da análise das entre-
vistas realizadas junto aos discentes que foram a amostra do estudo.
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Introdução

O Brasil é um país de dimensões continentais e suas regiões reservam 
nuances significativas no âmbito das relações políticas, sociais e 
étnico-raciais. Na segunda metade da década de 1990, ouviu-se com 

frequência acerca das ações afirmativas, principalmente, no formato de 
uma das suas modalidades: as cotas universitárias. No mundo, entretanto, 
a discussão em torno das ações afirmativas é mais antiga, variando de país 
para país.

Sowell (2004, p. 04) evidencia em seus escritos um levantamento global 
e identifica que foi nos Estados Unidos, durante o governo do presidente 
John F. Kennedy (1961-1963), onde houve a utilização desse termo pela pri-
meira vez e era voltado para assegurar que candidatos fossem contratados 
e os empregados sejam tratados no trabalho sem levar em conta raça, cor, 
credo ou origem nacional.

Iniciativas como as ações afirmativas trazem em seu âmago a ideia de 
reparação com vistas a uma situação mais equânime para com quem sofre 
tais situações. Na realidade brasileira, ao considerar dados mais recentes 
disponíveis no âmbito da educação pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – 
PNAD (IBGE, 2014) - quanto aos níveis de acesso e escolaridade, de acordo 
com a distribuição educacional por cor ou raça e nível de instrução no Brasil, 
a população negra aparece em maior percentual, quando se trata de níveis 
de escolaridade mais baixos (sem instrução – 70,6%; fundamental incom-
pleto – 56,5%, fundamental completo e médio incompleto – 52,7%).

Em contrapartida, ao considerar os níveis de escolaridade mais elevados, 
esses dados se invertem: são menores os índices de acesso da população 
negra ao ensino médio completo/superior incompleto (46,3%) e superior 
completo (29%), quando comparados à população branca. Tais informações 
trazem consigo a apresentação de desvantagens para a população negra 
na esfera educacional, mesmo que dos anos 2000 para cá, as universidades 
e os institutos federais tenham apresentado um significativo aumento em 
termos numéricos de alunos que se autodeclaram negros, primordialmente, 
após a eclosão e desenvolvimento das políticas de cotas raciais.

Em 2007, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – REUNI – estabeleceu como uma de suas principais 
diretrizes a “ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil”, que, 
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posteriormente, materializou-se na normatização do Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES). Diante dessa realidade as IFE’s devem 
desenvolver iniciativas que contemplam as áreas de: moradia estudantil; ali-
mentação; transporte; assistência à saúde; inclusão digital; cultura; esporte; 
creche e apoio pedagógico, respeitadas suas especificidades, com enfo-
que, entretanto, nas áreas estratégicas e nas modalidades que atendam às 
necessidades identificadas junto ao corpo discente.

No mesmo período há a implementação da Lei nº 12.711/12, na qual 
são estabelecidas cotas nas instituições federais de ensino superior a estu-
dantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. 
Dessas vagas, 50% por cento ainda devem ser destinadas aos candidatos 
cuja renda per capita familiar é de até um salário mínimo e meio. Também em 
conformidade com essa Lei, esse percentual deverá ser dividido em vagas 
equivalentes à distribuição de autodeclarados pretos, pardos e indígenas.

Esta proposta mostra-se relevante para a ciência no Brasil, na perspectiva 
de contribuir no aprofundamento da reflexão das bases teóricas e metodoló-
gicas e a reinterpretação sobre as questões das ações afirmativas na esfera 
da étnico-racial no IFS, bem como por apresentar um grande potencial de 
produzir contribuições originais para a comunidade científica, visto que, este 
instituto possui poucas discussões (pelo menos que se tenha visibilidade, 
salvo aquelas que ocorrem no período da data de consciência negra), acerca 
das ações afirmativas com foco na questão racial e/ou étnica.

Ao se deparar com esse cenário, que passam pela questão institucional 
e conjugá-los com o lócus do estudante negro no IFS em seu processo de 
acesso, permanência e êxito, traz-se à tona um problema de pesquisa: como 
tem sido o trato do IFS junto aos estudantes negros presentes na instituição 
no âmbito do acesso, permanência e êxito?

Frente a isso é que surgiu a motivação para estudar a temática aqui pro-
posta. O mote principal deste trabalho fundamentou-se no objetivo geral de 
analisar o processo de acesso, permanência e êxito dos estudantes negros 
do IFS campus Aracaju. Entretanto, traremos essa discussão através dos 
dados coletados nas entrevistas realizadas durante a gravação do docu-
mentário “Entrada de Cor”, produto educacional desta pesquisa de mestrado 
e que mostra a trajetória dos estudantes negros do IFS campus Aracaju.

Caracterizamos esta pesquisa como de natureza qualitativa, aplicada e 
de inovação tecnológica. Compreendemos o estudo com posicionamento 
teórico crítico-analítico e enfoque epistemológico transformador. Como 
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instrumentos de coleta de dados, vimos utilizando a revisão de literatura e 
as entrevistas narrativas junto ao nosso público-alvo, nas quais fizemos a 
análise dos discursos.

Os resultados desse trabalho desdobraram-se nesse artigo. Aqui expore-
mos uma parte dos elementos coletados nas entrevistas com o público-alvo 
do estudo durante a experiência de gravação do documentário, produto edu-
cacional do programa de mestrado.

Metodologia

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo com caráter teórico críti-
co-analítico e enfoque epistemológico transformador dentro da sugestão de 
Mainardes, Ferreira e Tello (2011, p. 152), na medida em que compreendemos 
que este dá conta de desnudar uma parte “[d]o detalhe e o macrocon-
texto” (POWER, 2011, p. 54) do objeto de estudo através do movimento de 
mediação.

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos a revisão de literatura, 
junto a produções teóricas que abordem o objeto de estudo. Realizamos 
ainda a análise dos discursos dos estudantes participantes da nossa inves-
tigação durante o processo de gravação do documentário, produto de nossa 
pesquisa. Parte desses resultados encontram-se evidenciados nas seções 
adiante.

Por se tratar de pesquisa com seres humanos, foi obrigatório sua apro-
vação junto ao comitê de ética e todo cuidado com os preceitos legais foi 
tomado, tanto no que se refere a identificação nas verbalizações aqui expos-
tas, quanto concernente a questão do uso da imagem dos discentes. Diante 
disso, para cada estudante demos o cognome de Crisântemo de diferentes 
cores, inspirada na ideia adotada por Souza (2018).

O público-alvo do estudo foi quatro estudantes, ingressos por cotas 
sociorraciais, matriculados no ensino médio integrado de informática, curso 
de maior concorrência nos processos seletivos da instituição de 2016 a 
2018. As gravações do documentário tiveram duração de 4 meses (janeiro a 
abril/2019), além de mais dois meses (Maio e Junho) para edição, apresen-
tação e aprovação junto a equipe e estudantes e evento de lançamento junto 
à comunidade do IFS.

A estratégia de coleta de dados que adotamos junto aos estudantes 
durante as gravações para captar as informações que objetivamos foi a 
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entrevista narrativa, conforme Souza (2018). No caso de nosso estudo, o 
foco de investigação (auto)biográfica foram os estudantes cotistas partici-
pantes da pesquisa e a ideia era que eles nos trouxessem as informações 
acerca da questão étnicorracial no IFS de maneira leve e natural, mas, ao 
mesmo tempo de forma educativa e reflexiva para a vida deles.

A ideia não era apenas coletar dados, como também conhecer um pouco 
mais daqueles estudantes, fazê-los sentir importantes e protagonistas do 
processo do documentário, contribuir para seu amadurecimento e processo 
educativo dentro da temática, perceber seus sentimentos diante do mundo 
e do que viviam, já que eles seriam o elenco principal e sujeitos basilares 
na difusão de informações, sentimentos, sensações para que a coleta de 
dados ocorresse da maneira mais fiel e transparente possível à realidade 
transmitida.

A questão étnico-racial no contexto da inclusão, ações 
afirmativas e da assistência estudantil

A discussão das ações afirmativas, enquanto instrumento que possibilita 
a reparação de quem teve seus direitos historicamente violados, relaciona-
-se com todo esse debate de igualdade e justiça, pois, são concebidas como 
medidas que buscam a concretização de direitos fundamentais sociais e 
individuais a grupos sociais que sofrem com os efeitos da desigualdade.

Assim, a ação afirmativa constitui meio (e não fim) para a materialização 
do direito à igualdade, pois, através dela se pode transmutar da igualdade 
formal para a material, por intermédio de um conjunto de ações voltadas 
para proteger o indivíduo ou grupos que historicamente tiveram seus direi-
tos negados passando por privações e negações que os impediram de 
gozarem a plenitude da dignidade humana por desigualdades manifestas 
nas questões étnicorraciais, de gênero, nacionalidade, geracionais, sexuais, 
religiosas ou por outros atributos físicos ou culturais ensejadores de des-
vantagens individuais ou coletivas, como defende Silva (2007, p.50).

No Brasil, a inclusão social, geralmente tem suas ações operacionaliza-
das por meio de serviços, programas, projetos e/ou políticas sociais, que 
carregam consigo “discursos eivados de recorrências morais como ‘reparar 
injustiças’, ‘acabar com a fome’, ‘incluir os excluídos’, todos em nome da 
cidadania, da democracia e da justiça social”. (MOTA, 2008, p.135).

São materializadas nesse contexto que as cotas sociorraciais se eviden-
ciam, enquanto uma das vertentes de inclusão social no âmbito das ações 
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afirmativas. Elas democratizaram o acesso ao ensino público federal e 
encaminharam para dentro das IFE uma nova demanda discente que trouxe 
consigo contradições, impactos e desafios institucionais quanto à perma-
nência e êxito discente. Acerca desse processo, Charlot (2013, p.22) afirma 
que quando a escola se democratiza e abre suas portas para novos públicos 
escolares, ingressam também nela novas contradições sociais w uma parte 
da instituição entra em “crise”.

Os rebatimentos disso se dão em diversas ordens e é no âmbito desse 
contexto que se insere a assistência estudantil. Com a eclosão do PNAES 
enquanto uma estratégia de ação afirmativa as IFE’s se depararam com a 
necessidade de reordenamento de suas práticas de ensino/aprendizagem 
e de gestão da assistência estudantil, pois, a efetivação legal das cotas, 
conduziu não somente a uma ampliação do acesso, mas, também trouxe 
em seu âmago o foco da permanência e êxito desses discentes. Acerca do 
assunto, ao tratar sobre a educação na sociedade contemporânea, Charlot 
(2013, p. 46) enfatiza que “as novas camadas sociais que ingressam na 
escola (...) importam para seu universo escolar comportamentos, atitudes, 
[necessidades], relações que não combinam com a tradição e até com a 
função da escola”.

Nota-se assim, que o desafio colocado direciona para uma concepção 
mais abrangente de diversas ordens, inclusive, da assistência estudantil que 
tem como repto operacionalizar, no bojo da contradição da realidade, ações 
na contramão de uma “inclusão excludente” (SAVIANI, 2007, p. 447).

No IFS, o órgão central de gestão do PNAES, desde dezembro do ano 
letivo de 2010, é a Diretoria de Assistência Estudantil – DIAE. As ações de 
assistência estudantil na instituição em tela têm focado, prioritariamente, a 
transferência de recursos financeiros aos estudantes através do pagamento 
de bolsas e auxílios, fato constatado em estudo realizado por Nascimento 
e Santos (2014, p.119) quando versam que a assistência estudantil no IFS 
“relaciona-se, predominantemente, aos auxílios ou às bolsas com repasse 
direto de valor monetário aos estudantes, [...] reafirmando a centralidade do 
que vem sendo conhecido como bolsificação.” (grifos das autoras).

A bolsificação aponta, ainda, outras problematizações na assistência 
estudantil do IFS: existe a possibilidade da sua permanência encontrar-se 
afetada, em razão da autonomia e gestão dos recursos efetuada pelas dife-
rentes agências de ensino. Contudo, vale pontuar que a bolsificação tem sido 
a propensão do conjunto de programas e políticas sociais brasileiras, onde, 
os programas de transferência de renda são tomados como centralidade.
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Tal realidade embute o risco de trazer aos discentes assistidos o olhar 
de que os auxílios e bolsas, por eles recebidos são “ajudas”, em detrimento 
da perspectiva de direito. Esse cenário direciona os processos de conces-
são de auxílios e bolsas financeiras a editais com características cada vez 
mais focalizadoras, onde se prioriza beneficiar os cidadãos que beiram a 
miserabilidade.

Nesse contexto, o desafio para a assistência estudantil enquanto estra-
tégia de ações afirmativas torna-se maior ainda, pois, o direcionamento se 
dá na contra-hegemonia do que está arraigado na formação brasileira. Não 
se deve perder de vista ainda que a desigualdade perpassada pela ques-
tão étnico-racial traz imbricada consigo expressões de inúmeras outras, no 
entanto, no âmbito da assistência estudantil, só poderemos lidar com parte 
delas, pela própria natureza da escola enquanto apenas um dos espaços de 
(re)produção social dos estudantes.

É com a compreensão de que a assistência estudantil é uma estratégia 
de ações afirmativas, dentro do conjunto das ações e políticas públicas que 
podem ser adotadas e somadas para o enfrentamento das desigualdades 
evidenciadas na questão étnico-racial.

Resultados e discussão

Analisamos aqui os dados encontrados na entrevistas narrativas com os 
estudantes, amostra da nossa pesquisa, durante o processo de elaboração 
do produto educacional do programa de mestrado no qual pertencemos. Eles 
apontaram que os únicos debates mais aprofundados que tiveram sobre 
algumas temáticas – a exemplo da escravidão, miscigenação e das cotas 
com recorte étnico-racial – foi enquanto alunos do instituto e, por dentro de 
algumas disciplinas. Algumas das narrações trazidas pelos discentes foram 
das aulas de História e Sociologia. Segue abaixo o relato das entrevistas 
sobre colonização-escravidão-miscigenação e cotas, respectivamente:

No ano passado [2018] a gente teve uma visão mais profunda, 
mais real do que aconteceu. A professora de História falou que 
não foi assim, tudo amigável. Na verdade, no início foi, só que 
aí teve a questão aqui da religião, onde eles meio que trou-
xeram aos índios. Ai também houve aquele negócio de trazer 
os africanos pra cá, aí teve aquele lance dos senhores terem 
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relações com as escravas e aí por isso ia ter a mistura e ‘tals’. 
E aí há muito tempo atrás a gente teve uma visão mais leve, 
mas, agora, a gente já tem uma visão real do que aconteceu. 
(Crisântemo Azul)
Um dia o professor de sociologia passou um trabalho sobre 
cotas e a gente tinha que estudar. E aí ele separou a sala para 
fazerem o papel de contra ou a favor, não importava se a pessoa 
era contra ou a favor. Era só uma encenação. Aí eu caí no grupo 
do contra e tinham colegas meus que eram contra e a favor e 
estavam naquele grupo. A gente começou a discutir, discutir, 
discutir e acabou que a sala entrou numa grande confusão e 
todo mundo meio que concordou um com o outro, que cotas 
era pra desfazer as desigualdades existentes no país no âmbito 
da educação. As cotas existem não é por causa da etnia, é por 
conta da educação da pessoa, é meio que para dar uma opor-
tunidade para a pessoa ter uma vida melhor, uma economia 
melhor, uma estabilidade. (Crisântemo Amarelo)

Atentemos que, no final da citação acima, o Crisântemo Amarelo eviden-
cia a compreensão de cota na perspectiva de ação afirmativa, pois há algum 
entendimento de que tal medida “refere-se a um conjunto de políticas públi-
cas para proteger minorias e grupos que, em uma determinada sociedade, 
tenham sido discriminados no passado”. (OLIVEN, 2007, p. 30).

No fragmento anterior, do Crisântemo Azul, é destacada a forma mais 
aprofundada e crítica com que o conteúdo da colonização brasileira foi dis-
cutido em sala de aula no IFS.

Um ponto relevante destacado pelos estudantes participantes da pes-
quisa foi o fato de terem afirmado que somente vieram ter acesso e entender 
o debate das cotas depois que ingressaram no IFS, conforme pode ser 
notado nas falas abaixo:

Assim, quando eu vim fazer minha inscrição na prova, aí tem 
lá as opções de ampla concorrência, que é classe A, Classe B e 
Classe C. Classe B é indígena e pardo e classe C eu não lembro. 
Aí eu perguntei a minha mãe:
- Mãe, eu sou parda (o) ou sou indígena? Aí minha mãe olhou 
pra e mim e disse:
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- Você é parda (o).
- Ah, então vou marcar parda (o).
Porque a classe A era quem vinha de escola particular e como 
eu não vim de escola particular, eu descartei o A e fiquei entre o 
B e o C. E eu marquei que me considerava parda (o) porque eu 
não sou indígena. (Crisântemo Lilás)
Quando eu vim me inscrever, falaram que eu era do grupo de 
cotas, aí me colocaram como cotas. (Crisântemo Amarelo)
Depois que eu entrei aqui foi que eu ouvi o pessoal falando 
sobre cotas. Aí e fui atrás e entendi. Aí foi quando eu soube o 
que era cotas. (Crisântemo Azul)

É salutar observar que o primeiro contato dos discentes sobre a temática 
se deu no ato de inscrição do processo seletivo para ingresso no IFS, ao se 
depararem com as opções para escolha de suas identidades étnico-raciais 
e sociais. Dessa forma, diante dos trechos supracitados, cabe atinar que 
as explicações dadas pela equipe da instituição que realizava as inscrições 
foram bem objetivas e sucintas, sem aprofundamento da temática.

Entretanto, durante as gravações, ficou evidente que os discentes, desde 
o ingresso até após quase dois anos de instituição, passaram por uma tra-
jetória de amadurecimento da temática dentro do instituto. Isso se deu por 
alguns motivos que conseguimos identificar: primeiro, a condição de acesso 
como cotista fez com que eles se apropriassem dessas discussões para 
escolha do curso e, posteriormente, para a autodefesa de episódios de pre-
conceitos que enfrentaram no IFS; segundo, pelo acúmulo de debates nas 
disciplinas supramencionadas, bem como nas atividades educativas e dis-
cussões trazidas para reflexão durante a gravação do documentário.

Essa constatação pode ser ratificada na fala do Crisântemo Azul: “eu 
comecei a ouvir gente falando mal das cotas e achando que eu era intruso. 
Ai depois eu concordei com as cotas”.

Outro trecho da verbalização de Crisântemo Amarelo vai na mesma dire-
ção: “Eu percebi o que eram cotas aqui. As pessoas falavam e eu não sabia 
o que era. Ai um dia o professor de sociologia passou um trabalho sobre 
cotas e a gente tinha que estudar”.

Há ainda o fragmento do discurso de Crisântemo Laranja que evidencia: 
“Algumas pessoas aqui pensam que as cotas existem pela desigualdade. 
Então se nós queremos igualdade, nós temos que excluir as cotas”.
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Dentro dessa discussão, cabe acrescentar que, ao conversarmos sobre 
racismo, espontaneamente e com bastante autonomia durante o debate, o 
Crisântemo Amarelo conceituou racismo científico afirmando que “é quando 
usavam a ciência para justificar o racismo, por exemplo: falavam que os 
africanos eram menos desenvolvidos porque eram bárbaros e não pensa-
vam como o europeu”.

Outro aspecto que está relacionado aos trechos acima diz respeito à iden-
tidade. No último diálogo descrito por Crisântemo Lilás na página anterior, 
quando há o relato sobre o grupo de cotas a ser escolhido no ato da ins-
crição do processo seletivo do IFS, observa-se que há um questionamento 
sobre a classificação étnico-racial como parda (o) ou indígena junto à sua 
genitora. Nota-se que não aparece em seu questionamento a anfibologia 
sobre ser negra (o). Por isso, na dúvida apresentada por Crisântemo Lilás, 
sua identidade se direcionou para cor “parda”.

Sobre esse assunto, é válido destacar que, no primeiro dia de gravação do 
documentário, tratamos sobre democracia racial, miscigenação e eugenia. 
O tema sobre identidade, o ser negro (a), moreno (a), pardo (a) ou indígena 
veio à tona e é relevante que algumas narrações sejam pontuadas:

Eu acho que desde criança eu não tive nenhum peso quanto 
a isso porque eu não me considerava uma negra. Quando eu 
era criança, pra mim, negra era aquela pessoa que tinha a pele 
mais escura, mais escura mesmo. Aí vem a parte morena, que 
é aquela assim, mais clara. Aí vem a parte branca. Mas não 
enxergava como uma coisa preconceituosa. Era o que eu acre-
ditava. Eu via na minha família e eu tinha um primo
que era negro, outro moreno. Eu não me ofendia porque eu não 
me enxergava, não via a questão do seu povo, de suas raízes. 
Eu nunca senti porque eu não me considerava, entendeu?Então, 
hoje a nossa realidade é diferente. Hoje eu sinto porque hoje 
eu sei a história e nós somos um só. Nós temos a mesma raiz, 
nós somos a mistura deles. A gente tem uma parceria com esse 
povo que sofreu, temos uma parceria com os europeus, nós 
somos a mistura de tudo. (Crisântemo Vermelho)
Eu também ouvi falar que o que existia era uma mistura. Que 
não existe raça pura, que qualquer pessoa, seja no presente ou 
no passado tem um negro ou um índio na família. Então, sempre 
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foi uma mistura e eu me considero uma mistura de todas essas 
raças. (Crisântemo Amarelo)

Na mesma direção, Crisântemo Lilás afirma: “Eu também me considero 
uma mistura”. Nota-se, pelas colocações acima, que há uma certa reticência 
em assumir, taxativamente, a identidade negra. Pode ser observado por trás 
do discurso da “mistura”, que é respaldado pelo mito da democracia racial, 
uma tentativa de amenização e até de negação do “ter a cor da pele negra” 
que, por vezes, mesmo sem intencionalidade, reforça estigmas, preconcei-
tos e discriminações étnico-raciais. Gomes (2005, p. 56) faz uma declaração 
que nos ajuda a compreender acerca do assunto:

O mito da democracia racial pode ser compreendido [por preten-
der] negar a desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil 
como fruto do racismo, afirmando que existe entre estes dois 
grupos raciais uma situação de igualdade de oportunidade e de 
tratamento. Esse mito pretende, de um lado, negar a discrimina-
ção racial contra os negros no Brasil, e, de outro lado, perpetuar 
estereótipos, preconceitos e discriminações construídos sobre 
esse grupo racial.

Outra análise importante que cabe para a apreciação das falas supra-
mencionadas é a relação do conceito de performatividade e raça eletiva. 
Trata-se do fato de o sujeito eleger uma identidade racial (raça eletiva) que 
seja mais conveniente e oportuna para o acesso a políticas de direitos, bem 
como para adequação junto aos diversos grupos sociais de sua convivência. 
Por vezes, trata-se de uma estratégia de proteção contra a estigmatização 
e/ou discriminação:

A performatividade é um conceito chave para compreensão da 
raça eletiva. Muitas vezes um sujeito declara sua raça levando em 
conta como é percebido pelos outros, como forma a se adequar a 
maioria, evitando o estigma e a discriminação. Desta forma, uma 
mesma pessoa pode declarar diferentes raças, conforme o modo 
usado para a sua identificação, sem que estas inconsistências 
comprometam a aplicação da legislação antidiscriminatória. Esta 
movimentação fluida dos sujeitos entre as diversas identidades 
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raciais se relaciona com a ideia de performatividade (BUTLER, 
2003), na medida em que estas identidades vão sendo colocadas 
ao longo da vida das pessoas de forma voluntária e involuntária, a 
fim de identificá-las com um ou outro grupo. (RIOS, 2018, p. 230)

Mais um aspecto relevante que percebemos na pesquisa junto aos estu-
dantes foi o fato de eles advirem de ambientes escolares onde vivenciaram 
[e ainda vivenciam] diversas situações de violências relacionadas à questão 
étnico-racial e/ou social, assim como de outras naturezas, a exemplo da 
violência de gênero. Ao tratarmos acerca das memórias de suas trajetórias 
escolares e de vida, tivemos as seguintes verbalizações:

Em algumas histórias contadas, eu me sentia assim, meio que, 
pesado, meio ruim com aquelas situações que eles contavam 
dos negros, que eram tratados como criminosos por não ter 
acesso à educação. Também o fato deles serem escraviza-
dos, eles não tinham essa oportunidade de terem acesso às 
necessidades básicas. Eram tratados como selvagens, quando 
fizeram, tipo, uma modernização, colocaram os negros em 
lugares isolados, longe da burguesia, em favelas. Formaram-se 
favelas a partir desse momento que fizeram essa distinção com 
os negros nos centros urbanos e colocaram nas regiões mais 
periféricas das cidades. E a partir daí, dessas histórias que eram 
contadas para muitos, eu me senti mal. [...] eu já ouvi compara-
ção da minha pele. Fizeram a comparação de uma pessoa mais 
negra do que eu. (Crisântemo Laranja)
Quando eu era pequena, meu cabelo era mais crespo e eu 
notava que as outras crianças, de cabelos lisos me olhavam 
estranho, meio que me deixando de lado, mas, nunca falaram 
diretamente comigo [...] tem aquela coisa que você só é bonita 
se tiver cabelos lisos e a maioria das pessoas que tem o cabelo 
crespo sempre quer ficar com os cabelos lisos. (Crisântemo 
Vermelho)
Esse negócio do cabelo, já falaram comigo também. Foi por-
que meu cabelo era crespo e era tipo, bem cacheado. Ai minha 
mãe gostava de fazer trancinhas, cocós e eu achava incrível 
aquilo. Ai, normalmente, meu cabelo era bem curto quando era 



2456
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

pequena e algumas pessoas ficavam: por que você não alisa? 
(Crisântemo Amarelo)

Cabem algumas considerações em torno dessas falas. Podemos afirmar 
que todos os relatos acima trazem imbricadas manifestações do racismo. 
Gomes (2017, p. 95-98, supressão nossa) faz exponencial explicação que 
fundamenta as experiências acima vividas pelos discentes e elucida como 
se encontra posto na história do Brasil e em nossas relações cotidianas o 
afloramento do racismo, na maioria das vezes, “disfarçado” por dentro do 
discurso mitológico da democracia racial:

No Brasil, o racismo opera com a ideologia de raça biológica, 
trasvestida no mito da democracia racial que se nutre, entre 
outras coisas, do potencial da miscigenação brasileira. A ideolo-
gia da raça biológica encontra nos sinais diacríticos “cor da pele”. 
“tipo de cabelo”, “formato do nariz”, “formato do corpo” o seu 
argumento central para inferiorizar os negros, transformando-os 
(sobretudo a da cor da pele) nos principais ícones classificatórios 
dos negros e brancos no [nosso país].

Há de se notar, ainda, no primeiro fragmento, que o Crisântemo Laranja 
disse o quanto se sentia mal com toda as histórias de desmerecimento e 
humilhação que contavam acerca dos negros na história do Brasil. Pinto et 
al (2016, p. 76-89), quando tratam a respeito dos impactos do racismo na 
saúde mental da população negra, colocam que a experiência de racismo 
gera sofrimento e se coloca como uma “potência aniquilante e aniquiladora, 
é um sentimento que imbrica indignação, inconformismo, raiva, impotência 
e medo do futuro. O racismo implica humilhação. A humilhação adoece”.

No bojo desse processo, marcado por angústias e sofrimentos em alguns 
momentos da gravação, nitidamente, os discentes utilizavam o espaço para 
relatos, desabafos e até denúncias de situações que passam/passaram em 
sala de aula, sobretudo, na convivência com os colegas. Notamos o quanto 
eles transbordavam com o acúmulo de situações vivenciadas – dotadas 
de racismo, preconceitos de inúmeras espécies, injustiças etc. – mas, que 
estavam, até então, silenciadas e invisibilizadas.
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Considerações finais

Pelo exposto, entendemos este trabalho como uma semente lançada, 
que de maneira alguma se esgota nessas páginas, mas a aspiração é que 
estudos mais aprofundados na esfera do ensino com sujeitos docentes e 
discentes, base curricular, formação e gestão para a diversidade étnico-ra-
cial, bem como a vida dos egressos cotistas do IFS sejam possibilidades de 
futuras pesquisas a ser desenvolvidas. Evidencia-se que este trabalho, atra-
vés da análise da trajetória dos estudantes cotistas do IFS campus Aracaju, 
possibilita uma breve leitura diagnóstica do cenário do instituto na esfera da 
questão étnico-racial. Acreditamos que o maior saldo desse trabalho é que 
seus resultados venham a canalizar caminhos para que o instituto reveja 
sua posição atual no debate da questão étnico-racial no sentido e tomá-la 
centralidade não somente na intencionalidade documental, mas, nas práti-
cas institucionais cotidianas, quer seja na elaboração das políticas, ações 
educativas e fazer em sala de aula.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL:REFLEXÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO PELO CAPITAL.

Pedro Rafael Costa Silva1 | Mara Luanne Santos Lima2

Resumo: Esta pesquisa é resultado de reflexões desencadeadas em expe-
riência docente na educação básica. A partir das discussões sobre a atual 
conjuntura educacional quanto ao espraiamento da “Educação Profissional” 
e o uso de terminologias como: “educação cidadã”; “formação cidadã”; 
“educação crítica” lançamos o seguinte questionamento: a que serve a sedi-
mentação desse ideário? Para responder este questionamento, a pesquisa 
se dirige a um estudo bibliográfico com a utilização de fontes primárias e 
secundárias. A metodologia pautou-se na análise dialética dos dados encon-
trados recorrendo ao paradigma analítico marxiano. A pesquisa se encontra 
em andamento. Como dados preliminares afirmamos haver uma dicotomia 
entre ensino propedêutico e a Educação Profissional. Também apontamos 
uma predisposição das escolas ao estimulo da última perspectiva, onde os 
filhos dos trabalhadores são pressionados a adentrarem precocemente no 
mercado de trabalho através de uma formação intelectual aligeirada e prag-
mática que não proporciona o desenvolvimento de um grau de consciência 
crítico e propositivo.
Palavras-chave: Educação Profissional, Trabalho, Formação Humana.
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Introdução

Falar sobre luta de classes, crise estrutural do capital, sua relação com o 
trabalho, bem como seus desdobramentos na educação é uma desa-
fio. Mesmo após muito produzido sobre tais elementos a necessidade 

desse debate não se esgota e se mostra cada vez mais latente.
Posto isto, a relação entre a educação e o conceito de “cidadania”, 

especialmente em sua utilização com intento ideológico, nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Nacional (DCNENS), bem como 
para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a qual aqui aparece com 
especial atenção a educação profissional, sua visível apropriação pelo capi-
tal nas suas diversas formas de objetivações no cotidiano, embasada na 
teoria marxiana e na perspectiva da crítica radical, salta aos olhos, inquieta 
e transfigura-se objeto importante.

Diante de tantas problemáticas passíveis e necessárias de investiga-
ção, a crítica sobre em que medida a educação para a cidadania, proposta 
nas DCNENS para EPT, serve como instrumento de controle ideológico uti-
lizado pelo capital, se sobressai, e revela que é de importância fundamental 
o estudo da relação existente entre educação para a cidadania e educação 
profissional nos marcos da crise estrutural do capital. Assim, nos despomos 
a contribuir para descortinar o “falso socialmente necessário” dissolvido em 
política pública para a educação profissional.

Em um contexto histórico onde politicamente a extrema direita vive um 
momento de expansão e onde muitos países estão sendo regidos por suas 
diretivas tendo como resultado disto a materialização de um Estado cada 
vez mais a serviço do capital, ou seja, em um ambiente contra revolucio-
nário se fazem necessárias produções e pesquisas que fomentem debates 
e problematizações sobre o quão e como a premissa da “educação para 
a cidadania” utilizada como ideologia vem servindo ao capital por meio da 
educação profissional.

Quanto aos aspectos metodológicos é importante ressaltar que nos 
amparamos na compreensão objetiva da realidade, por isso recorremos a 
um estudo de natureza eminentemente bibliográfica (fontes documentais e 
secundárias) recorrendo ao paradigma marxiano. Objetivamos detectar as 
contradições presentes no movimento do real, assim apreendendo o com-
plexo da educação como pertencente a uma totalidade social que apresenta 
diversas forças, mas tendo como força motriz a “luta de classes”.
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Dentro do presente artigo trabalhamos com um arcabouço categorial 
preenchido por esse alinhamento metodológico, portanto nos destinamos a 
leitura de teóricos marxistas que tratam da relação entre: educação, cidada-
nia e trabalho sobre uma perspectiva emancipadora, portanto de superação 
da sociabilidade capitalista. Nesse sentido objetivamos desenvolver uma 
crítica sobre em que medida a educação para a cidadania, proposta nas 
DCNENS para a EPT, serve como instrumento de controle ideológico utili-
zado pelo capital.

Metodologia

Com o objetivo de tecer uma crítica sobre em que medida a educação 
para a cidadania, proposta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Nacional (DCNENS) e para a Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) serve como instrumento de controle ideológico utilizado pelo capital, 
destacamos o intuito de afastar a impressão de que criticar se defina ape-
nas por deferir impressões negativas sobre um fenômeno ou processo.

Para a realização desta pesquisa recorreu-se a uma pesquisa bibliográ-
fica e documental, utilizando-se de fontes primárias e secundárias. Esta 
pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva, teve como objetivo principal 
possibilitar o desenvolvimento de uma crítica sobre em que medida a “edu-
cação para a cidadania”, proposta nas DCNENS para a Educação Profissional 
e Tecnológica - EPT também para quem esta serve como instrumento de 
controle ideológico utilizado pelo capital,

O procedimento básico foi o levantamento bibliográfico de artigos e 
demais produções acadêmicas, bem como de livros, ambos de produção 
nacional e internacional. Além das fontes acadêmicas, pretendemos nos uti-
lizar de documentos que normatizam a educação nacional.

Primeiramente, por meio da “abstração” pois segundo NETO (2001): “A 
abstração possibilita a análise, retira do elemento abstrato as suas deter-
minações mais concretas [...]” (p. 44). Também pretendemos analisar as 
categorias: trabalho, educação e cidadania. Para tanto NETTO (2001) indica 
a necessidade de conhecer bem o objeto da pesquisa: “Por isso, o conheci-
mento concreto do objeto é o conhecimento de suas múltiplas determinações 
– tanto mais se reproduzem as determinações de um objeto tanto mais o 
pensamento reproduz suas riqueza (concreção) real.” (p. 45).
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Desenvolvimento

Tendo a necessidade de elucidar as determinações históricas de nosso 
objeto é necessário apontar alguns debates existentes até o presente. Tal ini-
ciativa rememora até que ponto a produção científica caminhou ao tempo que 
aponta lacunas presentes, que servem de ensejo a novas problematizações.

Primeiramente, passemos à atividade humana que funda o ser social, e 
que antecede aos supracitados, o trabalho. Onde tal categoria é tida como “ 
a protoforma do agir humano”. (LUKÁCS apud LESSA, 2015) Esta categoria 
imprime sua importância para este estudo à medida que se relaciona inti-
mamente com a educação.

Seguindo por este caminho, lembramos que no livro primeiro de O capital, 
Marx (1985), aponta sobre as diferenças entre a atividade produtiva essen-
cialmente humana daquela própria dos animais.

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. 
Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
figura na mente sua construção antes de transformá-la em reali-
dade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que 
já existia antes idealmente na cabeça do trabalhador.” (MARX. 
1985. p. 149 -150 )

Segundo Tonet (2012), na perspectiva marxiana . “O trabalho é conside-
rado o ato fundante do ser social, por que é por meio dele que se dá o salto 
do ser natural ao ser social e são produzidos os bens materiais necessários 
a vida humana” (p. 62) reiteramos nessa mesma perspectiva que o trabalho 
é a realização de determinadas atividades que visa à satisfação das neces-
sidades do homem.

No entanto, afirmamos como conclusão derivada, que o trabalho não se 
esgota em si mesmo, mas na característica de criar o novo sucessivamente, 
isso constitui o seu devir. Lessa (2015) reforça que o homem não se esgota 
no trabalho como nos alerta citando Lukács: “[...] se o trabalho é a categoria 
fundante do ser social, para Lukács o ser social certamente não é redutível 
ao trabalho e isso se manifesta em cada uma das categorias sociais bem 
como na totalidade social.” (p. 33)
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Como o trabalho é tomado como uma categoria histórica no presente 
trabalho é importante salientar que o ato de compra e venda da força de 
trabalho, funda a sociabilidade capitalista e no mundo das mercadorias a 
educação situa-se em local de destaque, pois esta é um fundamental ins-
trumento de “reprodução” do capital.

A importância da educação bem como sua reação dual com o trabalho 
é inegável e existente desde as comunidades primitivas. Ponce (2001) nos 
lembra que: “Um pouco mais tarde quando a ocasião o exigia, os adultos 
explicavam as crianças como deveriam comportar-se em determinadas cir-
cunstâncias.” (p. 19). Ao que podemos identificar como educação em seu 
formato Lato.

Das comunidades primitivas a antiguidade a relação entre educação e 
trabalho continua se estreitando. Onde, segundo Ponce (2001):

A necessidade de uma nova educação começou a se fazer sentir 
em Roma a partir do século IV a.C., na mesma forma que um 
século atrás na Grécia no mesmo momento em que a antiga 
classe aristocrática começa a ceder posições a outra classe que 
se firmava, comerciante e industrial.” (p. 66)

É impreterível a compreensão de que a história da humanidade é obra da 
ação humana, e que a educação é um dos complexos formadores e trans-
formadores da vida em sociedade.

Sobre a estreita relação entre educação e a vida em sociedade, afirma 
Ponce (2001): “Revolução no campo educativo, não vimos mais que duas. 
Quando a sociedade primitiva se dividiu em classes e quando a burguesia 
do século XVIII substituiu o feudalismo.” (p. 163). A história da educação se 
confunde com a trajetória da humanidade, ambas tendo como tônica a luta 
de classes. E isso acontece porque os homens escolhem “meios” e “instru-
mentos” de trabalho para objetivar sua existência. Para fazer isso de modo 
satisfatório, é necessário se apropriar da riqueza historicamente produzida.

Em se tratando de um período mais recente da história da humanidade, 
destacamos a revolução francesa como fenômeno que inaugura uma série 
de transformações econômicas e sociais. A formação de mão de obra apta 
para atender as necessidades dos meios de produção que advêm com a 
transição do regime feudal para o regime burguês, confere à educação um 
papel fundamental para a formação da classe trabalhadora.
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Referindo-se a história recente, como aponta Tonet (2012): “[...] com as 
reformas da revolução informacional o mundo do trabalho sofreu extre-
mas mudanças, instaurou-se algo que ainda esta em andamento.” (p . 13) 
e continua “[...] é claro que esse outro modelo produtivo exigia outro tipo de 
formação” (p. 14).

É sabido que a educação guarda sua serventia principal no ato de pre-
parar para o novo. Ou seja, formar trabalhadores aptos a desempenhar 
as mais variadas e mutáveis tarefas dos meios de produção. Nesse mote 
constatamos que entendemos educação como sendo o processo pelo qual 
a sociedade, de forma lato ou stricto, transmite seus saberes técnicos e sua 
herança cultural. Vale ressaltar que no momento vigente a educação esta 
cada vez mais voltada para a produção de mercadorias.

Em conformidade com esse ponto de vista, enfatiza Tonet (2012) “Postas 
assim as coisas, é compreensível que a preparação para o trabalho é a fun-
ção essencial da educação.” (p. 17). Assim, podemos inferir que a educação 
reflete as ditas “necessidades” da sociedade, em verdade, da sociabilidade 
capitalista e não o contrário onde a sociedade seria configurada a partir da 
educação.

No que tange a relação entre a educação e o capital Tonet (2012) conti-
nua, destacando que: “[...] podemos dizer que a esfera da educação tem na 
reprodução do capital a tônica para o seu desenvolvimento.” (p. 17) Aqui vale 
lembrar que educação em seu sentido stricto não é a mesma para os filhos 
da elite e para os filhos dos trabalhadores.

Resultados e discussão

No desenvolvimento de nossa argumentação detectamos haver uma 
contradição na base reprodutiva do capital que reverbera na reprodução do 
complexo da educação. Esse movimento origina uma dicotomia entre a uma 
escola de essência propedêutica e outra de cunho profissionalizante.

Nesse intento acrescentamos que acerca dos formatos com e para obje-
tivos diferentes de educação ofertada aos filhos da classe burguesa e aos 
da classe proletária, Santos (2017) nos oferece a seguinte reflexão:

“‘O complexo educativo passa a ser usado de duas formas distin-
tas – mas para formar seus líderes e com isso perpetuar o status 
quo, oferecendo a si próprio uma escola de cunho propedêutico. 
De outro lado, mas com articulação dialética com a primeira 
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opção a burguesia encontra no processo escolar o locus ideal 
para por em prática seu projeto de adestramento do trabalhador 
aos particularismos burgueses, destinando-lhes uma educação 
de caráter predominantemente profissionalizante.” (p. 63)

Faz-se importante salientar que não será a educação responsável pela 
superação das desigualdades sociais, isso só será possível por meio da 
superação da ordem capitalista visto que esta não pode ser humanizada 
como nos lembra Tonet (2012).

Nessa esfera, Santos (2019) alerta para a relação entre educação, traba-
lho e capital e orienta sobre o seu desvelar:

Para uma reflexão mais frutífera sobre a educação oferecida à 
classe trabalhadora, em uma perspectiva emancipatória, é pre-
ciso ir além do fenômeno educativo-escolar para conhecer as 
relações de produção que determinam o metabolismo social e 
buscar os fundamentos que engendraram essa educação deter-
minada. (p. 2)

Em consonância a necessidade apontada por Santos (2017), Mészáros 
(2008) nos apresenta o seguinte apontamento;

A educação institucionalizada, nos últimos 150 anos, serviu – no 
seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos 
e pessoal necessário a máquina produtiva em expansão do sis-
tema do capital, como também gerar um quadro devalores que 
legitima os interesses dominantes, como se não pudesse haver 
nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja de forma “inter-
nalizada” (isto é pelos indivíduos “educados” e aceitos) ou através 
de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 
implacavelmente imposta. (p. 35)

O mesmo autor sobre o papel a educação em relação a sociabilidade 
capitalista, elabora:

De fato, da maneira como estão as coisas hoje, a principal fun-
ção da educação formal é agir como cão de guarda co-ofício e 
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autoritário para induzir um conformismo generalizado em deter-
minados modos de internalização, de forma a subordina-los as 
exigências da ordem estabelecida. (MÉSZÁROS, 2008, p. 55)

Ratificando a relação entre educação e trabalho, apresenta-se a edu-
cação profissional e tecnológica (EPT). Esta que serve historicamente para 
atender as exigências dos arranjos dos meios de produção do capital. Nesse 
cenário Santos (2019) define:

[...] no complexo educativo [...] apresenta-se, claramente, a 
necessidade de padronização da educação, conforme as deman-
das capitalistas, principalmente nos países periféricos. Educação 
delimitada e controlada para atender à lógica de reprodução sis-
têmica. [...] (p. 5)

Nessa perspectiva o autor continua:

Por outro lado, pensando as contradições, o complexo educativo 
também é um dos espaços de relações com capacidade de ofe-
recer alguns elementos para compreensão crítica da realidade. 
No interior desse complexo, destacamos a importância da escola 
pública, principal ferramenta de formação da classe trabalhadora. 
Enquanto tal, se apropriada por forças efetivamente comprome-
tidas, contribuiria para refletir sobre os limites da sociabilidade 
capitalista. (SANTOS 2019, pag. 5)

Destacamos ainda que a educação profissional e tecnológica encontra 
amparo legal na legislação da educação brasileira, por exemplo, no trecho 
abaixo citado da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira – LDB.

A Lei 9394/96 Art. 2º “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando seu preparo pra o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o mundo do trabalho”. E específico sobre a educação profissional e tecno-
lógica o Art. 5º da lei especifica para esta parcela específica da educação, 
onde se lê:
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Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
têm por finalidade proporcionar ao estudante conhecimentos, 
saberes e competências profissionais necessários ao exercício 
profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científi-
co-tecnológicos, socio-históricos e culturais.

Com a leitura do artigo acima é possível observar ipsis litteris a intenção 
de oferecer uma educação profissional “cidadã”. É notório que a educa-
ção esta subordinada a sociabilidade capitalista e suas necessidades de 
constante expansão, mas os meandros que condicionam tal fenômeno 
necessitam ser elucidados. Por sua vez o Estado também esta subordi-
nado ao capital. Como demonstra Santos (2017) “Como estratégia, o Estado 
intermedeia a chamada educação profissionalizante no sentido de prover o 
competitivo mercado de trabalho capitalista.” (p. 105).

Guiado pela ideologia burguesa, Santos (2019) enfatiza afirmando que: “O 
capital, conforme sua necessidade, seleciona, reduz e distorce o saber que 
deve ser transmitido aos trabalhadores”. (p. 10) Acentuamos que compreen-
demos a ideologia como complexo da vida social a revelia da concepção de 
falsa consciência.

Considerações finais

Objetivamos em nosso percurso estabelecer uma crítica ao complexo da 
educação baseada em uma análise marxiana rigorosa. Apontamos elemen-
tos determinantes do fenômeno em questão e afirmamos como conclusão 
parcial existir uma dicotomia que funda, amparada na divisão de classes 
no capitalismo, uma escola destinadas as elites (grealmente frequentadas 
por membros de classes abastadas) e uma escola direcionada aos compo-
nentes das classes subalternas (em geral frequentadas por filhos da classe 
trabalhadora). Nesses espaços o conteúdo transmitido também sofre alte-
rações de invergadura. No primeiro modelo observamos a estruturação de 
componentes que possibilitam a ampla apreensão das objetivações huma-
nas historicamente fundadas. No segundo arquétipo vemos o esperiamento 
de conteúdos destinados a realização de operações simples e restritivas, 
que não problematizam os fundamentos do próprio conteúdo, transforma-
do-o em uma concha de retalhos que objetiva formar mão–de-obra barata 
para abastecer a reprodução ampliada do capital.
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Nesse contexto apontamos como superação dessa dicotomia uma 
sociedade desvinculada da produção de “valor” e anexa as necessidades 
humanas, ou seja, que enriqueçam a existência estreitando laços entre os 
individuos e que leve portanto a superação da sociedade de classes. Não 
desconsideramos aqui, o papel da escola, ao contrário, reafirmamos a 
estreita ligação entre as reformas, mas também a sua necessária ligação 
com uma plataforma revolucioonária.
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A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA 
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE: UMA ESTRATÉGIA 

PARA FORMAÇÃO CIDADÃ DOS DISCENTES?

Germana de Sousa Vieira1 | Carine dos Santos Bessa2  
Antonia Solange Pinheiro Xerez3

Resumo: Esta pesquisa apresenta a atuação da política de assistência estu-
dantil na educação profissionalizante do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O objetivo é investigar se a execução da 
política de assistência estudantil contribui na formação cidadã dos discentes 
da educação profissionalizante do Ensino Técnico. A investigação perpassa 
um diálogo sobre as categorias: Cidadania, Educação Profissionalizante e 
Assistência Estudantil. A fundamentação se apoia no método dialético mar-
xista, considerado o ideal para esta investigação. Para uma discussão teórica 
bibliográfica, recorremos a autores críticos do marxismo, bem como mar-
xistas contemporâneos, bem como a documentos institucionais do IFCE. 
Foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, com o intuito de maior apro-
ximação dos dados que obtivemos com suporte em análises documentais. 
No cenário da crise estrutural, o capital utiliza-se da educação que ganhou 
um caráter mercantil, intensificando o processo de alienação, levando a 
criação de políticas compensatórias como forma ideológica de tentar ade-
quar os indivíduos de acordo com as exigências capitalistas. Assim sendo, a 
Política de Assistência Estudantil surge como uma política educacional que 
se insere nas expressões das desigualdades sociais, materiais e simbólicas, 
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e que tem o papel de contribuir com os processos formativos dos jovens, 
potencializando o seu desenvolvimento humano, cultural, social e político. 
Nesse sentido, concluímos que em meio a tantas adversidades e contra-
dições presentes na política da educação profissionalizante, é possível 
desvelar as possibilidades da assistência estudantil na construção de uma 
sociedade mais equânime para os diferentes segmentos da sociedade inse-
ridos na política de educação profissionalizante no IFCE.
Palavras-chave: Assistência Estudantil, Educação Profissionalizante, 
Política educacional, Cidadania.
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Introdução

Esta pesquisa apresenta a investigação da relação da Política de 
Assistência Estudantil com a Educação Profissionalizante dos cursos 
técnicos do IFCE, recorte Campus de Morada Nova, analisando se essa 

política contribui ou não para a formação cidadã dos discentes. Para isso 
analisamos os parâmetros que regem a Assistência Estudantil no Instituto 
Federal, que tem como proposta prestar uma educação voltada para a classe 
historicamente destituída de direitos e que têm em seus objetivos formar 
quadros para o âmbito do trabalho.

Ratificamos a relevância da pesquisa apresentada a partir da com-
preensão da educação enquanto práxis social, que aponta novas e diversas 
alternativas que podem influenciar as decisões individuais dos sujeitos. Ou 
seja, a práxis educativa possibilita a apropriação da experiência humana 
acumulada, mediando esse processo de assimilação com o intuito de garan-
tir a continuidade de uma formação social (SANTOS e COSTA, 2015). Nesse 
sentido, é importante a reivindicação da Política de Assistência Estudantil 
enquanto um instrumento para a classe trabalhadora no campo contradi-
tório da luta de classes. Seguindo esse raciocínio a assistência estudantil 
é entendida como um direito que compõe a formação integral dos educan-
dos, superando o viés apenas de política de auxílios em forma de pecúnia. 
Portanto, a questão norteadora da pesquisa foi a seguinte: Como se apre-
senta a Política de Assistência Estudantil em consonância com a educação 
profissional na formação cidadã crítica dos discentes do Campus de Morada 
Nova?

Optamos na pesquisa pelo método do materialismo histórico - dialético 
de Marx, cujo problema central de análise é a sociedade burguesa e as rela-
ções a ela intrínsecas. Conforme Netto (2009), esse método possibilita a 
investigação do movimento do real, apreendendo o objeto em sua totali-
dade, produzindo um tipo de conhecimento acerca das múltiplas relações 
constituídas no contexto da realidade.

A abordagem qualitativa foi adotada, utilizando como etapas da pesquisa 
as entrevistas semiestruturadas, revisão bibliográfica e o levantamento 
documental, sendo analisados legislações e documentos institucionais, 
como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Plano de Ação 
Anual (PAA). Política de Concessão de Auxílios Estudantis e a Política de 
Assistência Estudantil.
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A Educação Profissionalizante vem nas últimas décadas sendo objeto 
de problematização, debate e investigação científica. Os produtos dessas 
investigações vêm reafirmando criticamente as contradições dessa educa-
ção em atuar como instrumento de emancipação e pleno desenvolvimento 
do educando.

Desta forma, nesta pesquisa investigamos até que ponto a Assistência 
Estudantil contribui ou não para a formação cidadã crítica dos discentes 
dos chamados cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará-IFCE, com recorte para o campus Morada Nova.

A demanda por uma política de assistência estudantil ratifica a necessi-
dade de efetivação do direito à Educação, este por si só não assegura que 
todos tenham acesso em iguais condições. Logo, discutir o direito social à 
educação dentro do contexto dos Institutos Federais requer analisar a forma 
real como a assistência estudantil está instituída para os alunos, sempre 
conectada as teorias explicativas do campo da educação, da política e do 
direito numa construção em constante movimento.

A educação profissionalizante é a mais aguda expressão da dicotomia 
educativa capitalista, que, por sua natureza, está impedida de ser eliminada 
enquanto uma dualidade educacional. Segundo Xerez (2013), na sociedade 
do capital, as pessoas precisam se adaptar às constantes instabilidades do 
capitalismo e compreender os conflitos existentes da exploração do traba-
lho e da formação do cidadão consciente e crítico.

O contexto sociohistórico neoliberal enfatiza o mercado como o princi-
pal agente de bem-estar social, priorizando individualidades e meritocracia; 
por isso, na oposição desse contexto as políticas sociais precisam ser 
apresentadas na perspectiva dos direitos de cidadania social. Ou seja, supe-
rando o viés de mera provisão material e assumindo um sentido formador e 
transformador.

Os argumentos acima confirmam a concepção de Assistência Estudantil 
que pesquisamos, qual seja, ela como direito social, que viabiliza a promo-
ção da formação educativa do aluno enquanto sujeito social. Compreendida 
como direito social, ela apresenta estreita relação com a cidadania e o exer-
cício desta, e também com os direitos humanos.

No IFCE, a discussão sobre cidadania encontra-se posta no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI)4. Inicialmente, ela aparece citada na 

4 Disponível no site: www.ifce.edu.br
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missão: “Produzir, disseminar e aplicar os conhecimentos científicos e tec-
nológicos na busca de participar integralmente da formação do cidadão, 
tornando-a mais completa, visando sua total inserção social, política, cul-
tural e ética”. Outras citações ocorrem na apresentação dos princípios das 
atividades do IFCE quando escreve que essas ocorrerão em consonância 
com os preceitos básicos de cidadania e humanismo, e em um dos objetivos 
pedagógicos quando fala em capacitar o discente para intervir criticamente 
na realidade, como condição para a prática da cidadania.

Em outro documento institucional estudado, a Política de Assistência 
Estudantil5, o tema volta a ser citado em uma das diretrizes que compreen-
dem os programas a serem desenvolvidos na instituição – Diretriz: Trabalho, 
Educação e Cidadania. Na citada política um dos objetivos deve contribuir 
para a inserção do aluno no âmbito do trabalho, enquanto ser social, político 
e técnico.

O campus de estudo referente a pesquisa foi o localizado na cidade de 
Morada Nova, fundado em 2012 e que possui 6926 discentes, nas moda-
lidades de ensino médio/técnico nos cursos de Aquicultura, Edificações, 
Segurança do Trabalho e Informática, dois cursos superiores: Engenharia de 
Aquicultura e Engenharia Civil e uma Especialização em Gestão Ambiental.

O objetivo geral da pesquisa era analisar a relação entre a execução 
da política de assistência estudantil e a formação cidadã dos discentes 
da educação profissional no IFCE campus Morada Nova. Dialogando com 
este objetivo principal, organizou-se os seguintes objetivos específicos: 1). 
Problematizar a política de assistência estudantil como política social de 
acesso e permanência no contexto dos IFs; 2). Identificar as contribuições e 
os desafios da política da assistência estudantil para o desenvolvimento de 
uma formação cidadã no contexto da Educação Profissionalizante.

Na análise das falas e nos estudos feitos, identificamos que se faz neces-
sária a superação da concepção de que a educação profissionalizante no País 
tem como objetivo treinar indivíduos para a realização de tarefas e fortalecer 
a ideia da formação de trabalhadores. Destacamos ainda que foi perce-
bido, durante toda a pesquisa, que a AE, constitui-se como política pública 
com foco ao acesso ao direito à Educação, e atende concomitantemente, a 

5 A política de assistência estudantil é constituída pelos princípios, diretrizes e objetivos, sobre a 
qual se edificam programas, projetos e ações que contribuam para o desenvolvimento integral e 
integrado do estudante. Disponível no site www.ifce.edu.br.

6 Fonte: http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/matriculados/ Acesso em 31.12.2018



2476
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

demanda da classe trabalhadora cada vez mais empobrecida para viabilizar 
as condições de permanência dessa nos IFs, como também é essencial ao 
modo de produção capitalista, qualificando o trabalhador por meio da oferta 
da Educação Profissionalizante.

Por isso, mesmo com as contradições apresentadas, defendemos o 
papel da AE, consciente de que ela sozinha não consegue superar a relação 
capital-trabalho, porém no campo de luta de classe em que está inserida, ela 
pode ser instrumento que sustente a eliminação da exploração do homem 
pelo homem.

Na pesquisa de campo, produzimos reflexões acerca das hipóteses 
iniciais que fundamentaram a investigação empírica. Destacamos a pos-
sibilidade de sua vinculação a outras dimensões da vida desses sujeitos, 
inclusive, na construção de uma formação cidadã, capaz de contribuir com o 
desenvolvimento social, humano, econômico e político. Urge, portanto, reco-
nhecermos que a AE como parte importante para contribuir na construção 
de uma educação ampla, que contemple as várias dimensões do humano e 
que possibilite a estruturação de uma nova sociabilidade. Mészáros (2008, 
p. 58) aponta que deve ser necessário desatar os princípios orientadores da 
educação formal do contexto da lógica do capital, que é de imposição de 
conformidade, e com isso, mover-se em direção a um intercâmbio ativo e 
efetivo com práticas educacionais mais abrangentes.

Verificamos, na pesquisa realizada junto aos discentes e servidores, que 
se reconhece, em geral, nas ações da Assistência Estudantil, uma referên-
cia para a construção de um processo de formação ampliada, propositiva e 
comprometida com valores e princípios éticos que contribuem na formação 
dos sujeitos. Identificamos ainda, como a noção de formação cidadã se res-
tringe a uma formação para se submeter às relações sociais estabelecidas e 
às normas da sociedade, e não as questionar, ou seja, compreendemos que 
a cidadania moderna é mecanismo de reprodução da ordem social estabe-
lecida. Na pesquisa isso se reflete quando os pesquisados, em sua maioria, 
entendem a cidadania como obediência à ordem social, uma força hegemô-
nica causando assim um conformismo social.

Sobre o papel da AE no espaço institucional do IF, entendemos que ela 
não pode ser vista como redentora e nem como uma ação autônoma no 
desenvolvimento de intervenções de formação cidadã junto aos discentes. 
Conforme destaca Leite (2008), é necessário vincular assistência e educação, 
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integrando em sua construção os segmentos que compõem o espaço aca-
dêmico: docentes, discentes e servidores técnico-administrativos.

Metodologia

A metodologia apresenta o caminho a ser traçado na investigação de 
um problema, sem o qual o caminhar da investigação é dificultado. Nela 
está contido o método de abordagem escolhido, a definição das etapas da 
pesquisa, o tipo de pesquisa a ser realizada e as técnicas e instrumentos 
indicados para a realização da investigação.

Nessa pesquisa, decidimos pela adoção do método do materialismo his-
tórico - dialético de Marx, cujo problema central de análise é a sociedade 
burguesa e as relações a ela intrínsecas. Como apresenta Netto (2009), no 
método dialético, a teoria nada mais é do que o movimento real do objeto 
reproduzido e interpretado no plano ideal (do pensamento). Esse método 
possibilita a investigação do movimento do real, apreendendo o objeto em 
sua totalidade, produzindo um tipo de conhecimento acerca das múltiplas 
relações constituídas no contexto da realidade. Segundo este autor:

o objeto da pesquisa (no caso, a sociedade burguesa) tem exis-
tência objetiva; não depende do sujeito, do pesquisador para 
existir. O objetivo do pesquisador, indo além da aparência fenomê-
nica, imediata e empírica – por onde necessariamente se inicia 
o conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade 
e, portanto, algo importante e não descartável –, é apreender a 
essência (ou seja: a estrutura e dinâmica) do objeto. Numa pala-
vra: o método de pesquisa que propicia o conhecimento teórico, 
partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto (NETTO, 
2009, p. 674).

Na proposta de pesquisa aqui apresentada, assumimos a abordagem 
qualitativa, pois esta [...] trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1994, p. 21).

Como técnicas de pesquisa utilizamos: 1. Revisão bibliográfica que pro-
porciona uma aproximação à produção existente acerca do tema abordado. 
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O diálogo entre as diversas perspectivas teóricas acerca do tema, foi impor-
tante para se buscar fundamentos teóricos para explorar a temática e atingir 
os objetivos do estudo; 2. Levantamento teórico que foi fundamental para 
contextualizar o objeto, conhecendo a cena social, econômica e política que 
o envolve; 3. Levantamento documental, quando foram analisadas legis-
lações e documentos institucionais, como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), o Plano de Ação Anual (PAA). Política de Concessão 
de Auxílios Estudantis e a Política de Assistência Estudantil; 4. Entrevista 
semiestruturada - técnica que permitiu o estabelecimento de um vasto 
campo de comunicação livre, para que os sujeitos da pesquisa pudessem 
discorrer sobre o tema proposto e expusessem seus pontos de vista.

A pesquisa aqui apontada teve como recorte a Educação Profissionalizante 
por ser esta a proposta de educação aos trabalhadores, elaborada pela 
classe dominante para conservar o status quo. Nesse contexto, a pes-
quisa focalizou a política de assistência estudantil do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus Morada Nova, nos cha-
mados cursos técnicos. Esse recorte se deu pelo fato de que tais cursos 
são os mais demandados pela classe trabalhadora e por serem dentro da 
dinâmica do campus em análise os que mais demandam ações da Política 
de Assistência Estudantil.

Os sujeitos da pesquisa foram os discentes do campus e egressos, além 
dos servidores, ocupantes de cargos efetivos, que trabalham em diversos 
setores do campus (ensino, assistência estudantil, administrativo). Para 
uma melhor análise da política, junto aos discentes, definimos os seguintes 
critérios na definição dos entrevistados: optamos por alunos que estavam 
cursando os três últimos semestres dos cursos técnicos, respectivamente 
segundo, terceiro e quarto semestre, por entendermos que esses já haviam 
participado de diversas atividades e estavam mais integrados com a dinâ-
mica da AE.

Quanto aos egressos optamos por efetuar um levantamento explorató-
rio, visando a identifica-los a partir da conclusão dos cursos técnicos dos 
anos de 2017 e 2018. Ocorreram uma série de desafios na identificação e 
contato com os mesmos, pela falta de contatos atualizados, seja pela difi-
culdade de tempo e condição de deslocamento em marcar a entrevista. A 
pesquisa também contou com a colaboração dos servidores dos diversos 
setores do campus. O critério utilizado foi ter pelo menos um ano de traba-
lho no campus.
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Desenvolvimento

Iniciamos com a reflexão de que é preciso superar a ideia da formação 
profissional que limita as reflexões ontológicas e ao mesmo tempo afirma 
avançar rumo a uma compreensão do homem em sua totalidade, ou seja, o 
homem que produz, mas que também pode intervir criticamente e conscien-
temente no contexto em que está inserido.

Conforme Frigotto (2010), a educação se insere em uma sociedade desi-
gual e com marcas históricas específicas, sendo, portanto, constituída e 
constituinte de um projeto de classe, cuja análise descontextualizada seria 
um equívoco. Segundo Santos (2017, p. 62), a educação “toma contornos 
de fundamental importância para as duas classes antagônicas. O complexo 
educativo passa a ser usado de duas formas distintas – mas aciculadas – 
pela classe que detém o poder político da sociedade”.

A excludente realidade atual se apresenta em um cenário de concepções 
educacionais pautadas na ideia do homem como mais um dos elementos 
da cadeia produtiva, desconsiderando sua própria condição humana e for-
mando-o para ser mais um elemento do mundo tecnológico com ênfase e 
articulação com o mercado em detrimento da cidadania.

E de qual cidadania se fala? A definição de cidadania, geralmente utili-
zada, serve para expressar os direitos e os deveres dos indivíduos que estão 
assegurados por leis e princípios, tais como Constituição Federal, entre 
outros, que garantem os direitos do cidadão.

O conceito de cidadania aqui utilizado não é trabalhado em sua 
gênese histórica da sociedade grega antiga onde foi forjado pelos 
filósofos clássicos, mas, rastreado nas revoluções burguesas do 
Século XVIII, que firmaram um compromisso de direitos iguais 
para todos, ainda que só no plano formal. (XEREZ, 2014, p.17)

Aliado à definição acima, percebemos que na sociedade do capital temos 
uma visão mercadológica, que ser cidadão significa ser consumidor. Na 
tentativa de nos tornarmos um consumidor-cidadão buscamos a inserção 
social por meio do consumo, ostentação de bens materiais, em que a marca 
evidencia o poder aquisitivo do consumidor e seu status social.

O papel da educação nesse processo apresenta-se, segundo Martins 
(2012), através de uma política educacional estabelecida nos países 
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periféricos, que visa atender aos anseios e interesses do capital, à medida 
que tenta diminuir as desigualdades sociais e conter possíveis tensões oca-
sionadas pela miséria social, fruto da fase atual do capitalismo em tempos 
de globalização. No entanto, conforme apresenta Santos (2007), a verda-
deira educação que a classe trabalhadora recebe é uma instrução parcial, 
fragmentada, aligeirada e de qualidade pendular. Isso apenas é possível, 
porque a burguesia é a proprietária dos meios de produção e, consequente-
mente, pode moldar a escola à sua imagem e semelhança.

No Institutos Federais a Política de Assistência Estudantil surge nos como 
um suporte na luta pela garantia do direito à educação, configurando-se uma 
ação do Estado para intervir nas expressões das desigualdades socioeco-
nômicas próprias do modo de produção capitalista, que se baseia na relação 
capital-trabalho, em que o último se encontra submisso ao primeiro.

A condição atual da Política de Assistência Estudantil, enquanto direito 
social, é resultado de intensas lutas sociais, encabeçadas principalmente 
pelo movimento estudantil, organizado pela União Nacional dos Estudantes 
(UNE), e pelo Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e 
Estudantis (Fonaprace).

Vasconcelos (2010, p. 609) afirma que, enquanto política de direito social, 
a assistência estudantil tem a finalidade de prover os recursos necessários 
para a superação de barreiras e de impedimentos para a formação e o bom 
desempenho curricular, reduzindo, dessa forma, o percentual de evasão e 
retenção nas instituições. Entretanto, em concordância com Peixoto (2010), 
para além da permanência dos estudantes nos cursos, podemos afirmar 
que a política de assistência estudantil é componente do processo de inclu-
são social.

[...] não basta assegurar o acesso à educação superior, pois além 
das dificuldades socioeconômicas, os próprios processos escola-
res contribuem para que o estudante não conclua seus estudos. 
As condições para que os alunos provenientes de famílias mais 
pobres possam frequentar o ensino superior e ter um bom desem-
penho nessa etapa de formação, quando muitos até deixam de 
estudar para assegurar o sustento familiar, precisam ser também 
objeto de políticas educacionais. (PEIXOTO, 2010, p. 5).

É fundamental destacarmos o Programa Nacional de Assistência 
Estudantil - PNAES como importante marco na incorporação da assistência 
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ao estudante na Política de Educação do Governo Federal, e consequen-
temente, no entendimento das ações de assistência ao discente como 
investimento e como um direito. Entretanto, essa compreensão apresentada 
acima não é unânime, e por isso, não se pode falar de uma única concepção 
de Assistência Estudantil.

No IFCE, as ações de assistência estudantil são classificadas em duas 
dimensões: a dimensão universal, que atende todo o público de estudan-
tes, independentemente de suas condições de vulnerabilidade; e a dimensão 
específica pautadas no repasse de recursos financeiros, por meio de auxílios 
e bolsas, aos discentes em situação de vulnerabilidade social.

Com a leitura de diversos documentos institucionais, entendemos que 
a Política de Assistência Estudantil do IFCE, é fundamentada nas diretrizes 
nacionais estabelecidas no PNAES. Entretanto, ela tenta ampliar a discus-
são quando se refere à ideia de uma educação integral e não se limitando a 
ações fragmentadas e assistencialistas de cunho meramente financeiro. É 
importante destacar que o PNAES, de modo geral, possui foco na assistên-
cia pecuniária, mesmo que não se limite a essa questão.

Reafirmamos que a AE embora tenha uma atuação voltada para garantir 
aos discentes a igualdade de oportunidades, de acesso e de permanência 
nos cursos e a redução dos índices de retenção e evasão escolar, entende-
mos que seu campo de atuação não pode se limitar a isso. Portanto, faz-se 
necessária a superação das formalidades burocráticas e das concessões de 
auxílios.

Resultados e discussão

Trazemos agora as reflexões a partir das entrevistas com os servidores, 
discentes e egressos. Inicialmente buscamos entender o que os pesquisados 
compreendem sobre o a educação profissionalizante. A priori, percebemos 
que essa visão sobre a educação profissionalizante ainda permanece na 
concepção de formação para o mercado de trabalho, contudo identificamos 
que se faz necessária a compreensão que a educação profissionalizante 
deve estar em sintonia com um projeto que capacite os trabalhadores para, 
também, desenvolverem uma leitura crítica da realidade, a fim de que tais 
sujeitos saiam da posição de subordinação ao sistema vigente.

Uma Concepção Crítica da Educação que considera a historici-
dade do ser social e que por conta disso acredita que a mesma 
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pode não apenas reproduzir e legitimar esses determinantes, 
mas sim transformá-los em benefício dos menos favorecidos. 
(Servidor 10)

Sobre a Política de Assistência Estudantil, algumas falas identificam a 
citada política como serviço, no qual possa garantir a assistência e a per-
manência do aluno dentro da sua instituição. (Discente 18). Ressaltamos, 
porém, ser errôneo a afirmação que ampliar o acesso é suficiente para 
garantir o direito à Educação. Nos relatos abaixo, pontuamos que

existem os limites da AE, enquanto proposta de escola para a classe 
trabalhadora, mas não podemos afirmar que ela contempla todas as con-
tradições da relação capital-trabalho, como também é incorreto afirmar que 
ela efetiva o direito à educação.

Junto aos discentes, podemos destacar que a AE não se vincula apenas 
às questões financeiras, e ela precisa entender e a outras vulnerabilidades 
que aparecem, com também ampliar o conhecimento dos alunos. O dis-
cente 2 corrobora com essa posição quando afirma que “os profissionais 
da assistência buscam realizar ações no campus com os alunos, para que 
esses não tenham apenas a formação profissional que é ensinada em sala 
de aula. ”

Quanto à questão central dessa pesquisa, analisemos as respostas sobre 
a opinião dos entrevistados sobre se a assistência estudantil que cumpre 
seu papel na formação cidadã dos discentes. As respostas dos alunos foram 
unânimes em afirmar que sim, conforme podemos verificar abaixo:

Sim, pois os profissionais da assistência buscam realizar ações 
no campus com os alunos, para que esses não tenham ape-
nas a formação profissional que é ensinada em sala de aula.  
(Discente 2)
Sim, pois em meio a diversas questões e problemas enfrentados 
pelos alunos, a assistência oferecida a ele, pode se tornar uma 
saída para essas questões enfrentadas. (Discente 14)

Em relação a concepção de cidadania obtivemos as respostas que iden-
tificavam uma outra concepção de cidadania que não se pode constituir 
sem reflexão das lutas na conquista por direitos essenciais à vida. Ou seja, a 
formação cidadã não ocorre sem a discussão do processo dialético em que 
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se dá o desenvolvimento da própria sociedade e suas contradições e con-
quistas. Ressaltamos que a formação cidadã deve ocorrer sempre a partir 
da reflexão sobre seu próprio significado.

Após uma análise mais específica dos relatos dos servidores no que se 
refere à pergunta em questão, percebemos que apenas um deles faz uma 
discussão envolvendo a formação cidadã com a capacidade crítica no 
educando para que ele possa compreender a e discernir sobre a atuação 
dos sujeitos históricos e sociais frente à realidade contemporânea em sua 
complexidade.

Entendendo que um aspecto da cidadania é a capacidade de se 
prover, de ter um papel na sociedade, então ter uma habilidade 
técnica, que permita a inserção profissional contribui na cida-
dania. Entretanto, cidadania não é só isso, cidadania envolve 
também a possibilidade de compreender a sociedade de forma 
crítica, as contradições políticas, sociais, econômicas e culturais 
do contexto em que se vive. (Servidor 6)

Segundo Mochcovitch (1991), a educação profissionalizante destrói a 
formação desinteressada que trata Gramsci, ao considerar que essa for-
mação para o trabalho é uma forma imediatista de sujeitar a socialização 
dos educandos, a formação dos homens à lógica da produção, e, portanto, 
à lógica do capitalismo, o que resulta nas sociedades capitalistas, enrijeci-
mento das diferenças sociais.

Entendemos que, como expressão máxima da proposta de escola para os 
trabalhadores, a educação profissionalizante precisa da política de AE para 
a permanência dos discentes nessa modalidade de ensino. Portanto, por 
mais que a AE seja funcional ao capital, ela também se torna uma possibili-
dade de superação deste, porque permite aos trabalhadores e suas famílias 
o acesso a algum tipo de conhecimento no qual o capital não tem controle.

Considerações finais

Nos estudos realizados identificamos que na atual sociabilidade o con-
ceito de cidadania é limitado e perverso, sendo os direitos dos cidadãos 
vinculados aos interesses da classe burguesa. Sendo assim, a cidadania 
contemporânea jamais ultrapassará os limites da sociabilidade que criara. 
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Ou seja, compreendemos que a cidadania moderna é mecanismo de repro-
dução da ordem social estabelecida.

Em relação ao papel da Política de Assistência Estudantil no espaço 
institucional do IF, entendemos nas leituras feitas e análise das falas dos 
entrevistados, que ela não pode ser vista como redentora e nem como uma 
ação autônoma no desenvolvimento de intervenções de formação cidadã 
junto aos discentes.

Concluímos que, mesmo em meio a tantas adversidades e contradições 
presentes na política da educação, é possível organizarmos ações no inte-
rior do IFCE, as quais permitam a formação de sujeitos revolucionários em 
torno da emancipação humana.
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Introdução

A construção da profissionalidade docente vai além das definições esta-
belecidas nas leis, resoluções e em outros documentos institucionais. 
A identidade docente começa a se constituir a partir da formação ini-

cial nos cursos de bacharelados, tecnologias e licenciaturas de onde vem a 
maioria dos/das docentes que atua nos Institutos Federais. É um processo 
de construção onde as experiências e saberes socialmente adquiridos se 
incorporam a essas normativas institucionais.

Pimenta e Anastasiou (2014) afirmam que:

Identidade que se constrói com base no confronto entre as teo-
rias e as práticas, na análise sistemática das práticas à luz das 
teorias existentes, na construção de novas teorias. Constrói-se 
também pelo significado que cada professor, enquanto ator e 
autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, com base 
em seus valores, em seu modo de situar-se no mundo, em sua 
história de vida, em suas representações, em seus saberes, em 
suas angústias e anseios, no sentido que tem em sua vida ser 
professor. Assim como mediante sua rede de relações com 
outros professores, nas instituições de ensino, nos sindicatos e 
em outros agrupamentos. (PIMENTA, ANASTASIOU, 2014, p. 77)

Neste sentido, Tardif (2014) considera que os saberes da formação pro-
fissional do/da docente devem se articular com outros diferentes saberes, 
como os disciplinares e curriculares que foram elaborados a partir da tra-
dição cultural e do conhecimento construído pelos grupos sociais, ou seja, 
as matérias, os conteúdos ensinados na escola ou nos cursos de formação 
profissional, por exemplo, e os programas escolares com objetivos, conteú-
dos e métodos a serem aplicados.

Somam-se a esses saberes, os experienciais que são desenvolvidos a 
partir da prática profissional docente que incorpora experiência individual e 
coletiva ao trabalho cotidiano. Assim, o autor afirma que:

o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimen-
tos relativos às ciências da educação e pedagogia e desenvolver 
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um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 
alunos. (TARDIF, 2014, p. 39)

Neste contexto, o foco deste trabalho é analisar e entender quais saberes 
são exigidos para o exercício da docência no Instituto Federal do Ceará por 
meio da análise dos editais de concurso público para contratação de docen-
tes efetivos/as para o IFCE, e a relação com a prática pedagógica desses 
docentes.

Metodologia

Segundo Marconi e Lakatos (2014, p. 43) “a pesquisa pode ser consi-
derada um procedimento forma com método de pensamento reflexivo que 
requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer 
a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

De acordo com Gil (2010, p 30), “a principal vantagem da pesquisa biblio-
gráfica reside no fato de permitir ao investigado a cobertura de uma gama 
de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente.”.

Nesta perspectiva, o presente trabalho consiste em uma pesquisa biblio-
gráfica a partir da seleção de autores e autoras da área de Educação e 
especificamente da Educação Profissional e Tecnológica, a exemplo de Paulo 
Freire, Maurice Tardif, Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças Camargos 
Anastasiou e Lucília Regina de Souza Machado, e documental, através do 
estudo e análise da legislação específica, dos editais de seleção de docen-
tes e outros documentos institucionais do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Processos seletivos para docentes no IFCE

A LDB 9394/96, em seu artigo 67, preconiza que o ingresso na carreira 
do magistério público seja exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos. Pode-se afirmar que esse mecanismo contribui para um delinea-
mento do exercício profissional docente.

Através da análise dos editais para a seleção de docentes efetivos no 
IFCE, pretende-se compreender se esses concursos estão em consonân-
cia com a concepção de educação e docência defendida nos documentos 
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institucionais, além de entender quais elementos constroem a profissionali-
dade docente na educação profissional.

Foi realizada uma análise documental dos editais dos concursos realiza-
dos entre os anos de 2008, ano de criação dos Institutos Federais, e 2016, 
quando houve o último concurso para docente efetivo.

Conforme os editais analisados, são consideradas atividades próprias do 
pessoal docente:

as relacionadas ao ensino, notadamente, a ministração de aulas 
na área das disciplinas para qual prestou concurso; as relacio-
nadas à pesquisa; as que se estendam à comunidade sob as 
formas de cursos e serviços especiais; as inerentes ao exercício 
de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência 
na própria instituição, além de outras previstas na legislação 
vigente. (IFCE, 2019)

Nota-se que o perfil apresentado do/da profissional nos editais confirma 
o que se discutiu no capítulo anterior quando aponta que a legislação e a 
regulamentação da carga horária docente exigem que o/a professor/a atue 
no Ensino, na Pesquisa, na Extensão e na Gestão.

É pertinente se questionar se o conhecimento cobrado e as etapas do 
processo seletivo são suficientes para selecionar um profissional tão com-
plexo no que diz respeito a sua atuação. Vale destacar que para concorrer 
a um cargo de docente a exigência mínima de formação é a graduação, ou 
seja, exige-se o domínio do conhecimento específico da área de formação 
(PIMENTA, ANASTASIOU, 2014).

Todos os concursos analisados apresentaram três fases de seleção: 
prova escrita e de desempenho, ambas de caráter eliminatório e classifica-
tório, e prova de títulos, apenas classificatória.

Na fase da prova escrita, percebeu-se que em alguns certames continham 
cinco questões discursivas para serem respondidas e em outros, apenas 
duas. Em todos os processos seletivos os/as candidatos/as deveriam ver-
sar sobre o conteúdo programático de cada área de estudo/conhecimento 
que estivesse concorrendo. Percebeu-se que em nenhum edital foi cobrado 
na prova escrita qualquer conhecimento didático-pedagógico, nem mesmo 
a legislação específica da educação profissional.
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Nota-se com isso uma supervalorização dos conhecimentos específicos 
da formação inicial, em detrimento dos conhecimentos da área da educa-
ção, para um/uma profissional que vai lecionar. Inclusive os/as candidatos/
as licenciados/as, que concorrem às vagas para ministrar as disciplinas de 
português, matemática, biologia, por exemplo, não são avaliados na prova 
escrita em relação aos seus saberes pedagógicos que estão presentes nas 
matrizes curriculares de seus cursos de graduação.

Entretanto, os conhecimentos didático-pedagógicos serão avaliados 
na segunda fase do concurso, prova de desempenho didático, onde os/
as candidatos/as ministram uma aula de 60 (sessenta) minutos para uma 
banca examinadora, composta por três profissionais da instituição, dois/
duas docentes da área específica e um/uma profissional com formação em 
Pedagogia.

Nesta perspectiva, é importante perceber que uma avaliação feita por 
pares aponta uma valorização do saber socialmente construído através da 
troca de experiências e da reflexão da prática mencionado anteriormente 
como elemento da identidade profissional docente.

O quadro a seguir mostra o instrumental de avaliação da prova de 
desempenho didático utilizado pela banca examinadora. Esse instrumental 
é publicado nos editais, sendo de conhecimento do/da candidato/a:

Quadro 1: quesitos a serem avaliados na prova de desempenho didático

QUESITOS PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1. Plano de aula (organização e lógica) 05

2. Condução da aula:

2.1. Capacidade de comunicação de forma clara e objetiva 10

2.2. Sequência lógica da aula 10

3. Domínio do Conteúdo:

3.1. Expressão do domínio de conteúdo 20

3.2. Capacidade de relacionar a teoria com a prática 20

3.3. Conexão entre o tema e outros conhecimentos para facilitar a aprendizagem 10

4. Procedimentos e recursos didáticos:

4.1. Uso de técnicas adequadas ao momento da aula 05

4.2. Utilização correta do material didático (textos, instrumentos, ferramentas) 05

5. Avaliação:

5.1. Aspecto avaliação abordado na aula 01

5.2. Avaliação adequada ao conteúdo exposto 02

5.3. Relação direta entre o propósito da avaliação e os objetivos da aula 03
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5.4. Forma de avaliação possibilita feedback sobre a aprendizagem ocorrida 04

6. Duração da aula:

6.1. Utilização do tempo disponível para a aula (60 min) 02

6.2. Hora-aula utilizada com a preocupação pedagógica 03

TOTAL GERAL 100

Fonte: Editais dos concursos para docente do IFCE

Nota-se com todos esses requisitos, que o exercício da docência é algo 
complexo, que deve ser bem planejado, pois envolve a interação entre sujei-
tos a partir de uma ação bem planejada.

Antes de pensar em seu plano de aula, o/a candidato/a precisa pensar 
no seu público-alvo, para que a partir daí possa estabelecer como irá con-
duzir a aula, definir qual conteúdo será compartilhado, quais procedimentos 
e recursos serão utilizados e pensar numa proposta de avaliação dentro de 
um determinado tempo.

Vasconcellos (2013) afirma que:

Não basta o docente saber, dominar bem o assunto. É preciso 
refletir sobre o que pretende a partir da realidade do grupo, e 
assim poder organizar o fluxo das informações de maneira sig-
nificativa. O projeto que o professor elabora é um instrumento 
de luta, de resistência, para tentar fazer um trabalho melhor. 
(VASCONCELLOS, 2013, p. 149)

Neste aspecto, é válido questionar se essa proposta de processo seletivo 
permite avaliar se uma pessoa está apta a exercer a docência, mediante a 
complexidade que essa ação traz consigo.

É importante salientar que essas duas primeiras etapas, a da prova 
escrita e a de desempenho didático, são classificatórias, mas também elimi-
natórias, há uma definição de pontuação mínima para a pessoa concorrente 
ir passando para as fases seguintes do concurso.

Isso demonstra uma valorização dos conhecimentos acadêmicos exi-
gidos na prova escrita e da demonstração da prática de ensino na prova de 
desempenho didático, ou seja, a pessoa tem que ter domínio do conteúdo, 
inclusive é o que tem maior pontuação na prova de desempenho didático, 
e precisa também demonstrar que sabe fazer a transposição didática. 
Finalmente, a terceira fase consiste na análise dos títulos apresentados, para 
isso a pessoaprecisa obter no mínimo 60 (sessenta) pontos na fase anterior. 
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Nesta fase cada pessoa terá uma pontuação dependendo do título: no caso 
de curso de doutorado na área objeto do concurso, ou em Educação, serão 
24 (vinte e quatro pontos); curso de mestrado na área, objeto do concurso, 
ou em Educação, 18 (dezoito) pontos; Curso de Especialização, em nível de 
Pós-Graduação lato sensu, na área, objeto do concurso, ou em Educação, 8 
(oito) pontos.

Ao analisar esses três itens, verifica-se que o conhecimento na área da 
Educação está equiparado ao conhecimento da área específica, pois é atri-
buído o mesmo quantitativo de pontos quando o doutorado, o mestrado e/
ou a especialização é na área da Educação ou na área específica do con-
curso, o que é positivo.

Verificou-se, porém, que a partir do Edital nº 10/GR-IFCE/201640 a pon-
tuação para o doutorado e/ou mestrado na área específica continua sendo 
a mesma, contudo, se a pós-graduação estiver inserida em qualquer outra 
área do conhecimento, inclusive na área da Educação, a pontuação diminui 
para 20 (vinte) pontos no caso do doutorado e 18 (dezoito) para mestrado.

Considera-se isso uma fragilidade no que diz respeito à construção de uma 
identidade docente no âmbito da Educação Profissional: a lei 12.772/2012 
estabelece para esses e essas profissionais uma carreira de professor e 
professora do ensino básico, técnico e tecnológico, a LDB estabelece que 
para lecionar no ensino básico a exigência mínima é a licenciatura.

Resultados e discussão

Nota-se, portanto, que na seleção para docente não se exige essa for-
mação para todas as áreas e se vê uma diferenciação de pontuação para 
cursos stricto sensu, priorizando o perfil de pesquisador, semelhante ao que 
acontece nas seleções para as universidades.

Além de ser pontuado por apresentar cursos de pós-graduação, a pessoa 
que concorre ao cargo de docente pode apresentar também documentos 
que comprovem o exercício do magistério em instituições de ensino público 
ou privado, por ano ou fração superior a seis meses, equivalente a 4 (qua-
tro) pontos por ano, até o limite de 40 (quarenta) pontos, contados a partir 
da data da graduação; documentos que comprovem o exercício especifica-
mente profissional na área, objeto do concurso, por ano ou fração superior 
a seis meses, equivalente a 2 (dois) pontos por ano, até o limite de 10 (dez) 
pontos, contados a partir da data da graduação.
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Pode-se considerar ao analisar esses dois itens, que há uma valorização 
à experiência no magistério quando há uma pontuação maior do que para a 
experiência profissional específica na área, o que é um fator positivo.

Cruz e Vital (2014) concluem, no que se refere à construção da identidade 
e profissionalidade docente nos Institutos Federais, que:

a construção de um perfil de pesquisador para o docente que 
irá atuar nessa modalidade precisa ser melhor vista articulada 
ao próprio processo da nova institucionalidade dos institutos 
federais.
Bem como a precariedade gerada pela indefinição ou ambigui-
dade quanto à titulação básica, habilitação pela via da licenciatura 
e ou a realização de curso de mestrado e doutorado pode ser 
aprofundada a partir do incentivo para a construção de novos 
perfis de concurso que podem instituir novas etapas inclusive de 
cursos de formação durante o processo dos certames. (CRUZ, 
VITAL, 2014, p. 45)

Considerações finais

Constata-se, portanto, que há uma oscilação em relação aos critérios de 
avaliação nos processos de seleção para pessoal docente. Na prova escrita 
há uma relevância aos conhecimentos específicos da área, não sendo exi-
gido nenhum conhecimento pedagógico ou de legislação educacional. Na 
prova de desempenho didático são destacados os conhecimentos pedagó-
gicos, mas a maior pontuação ainda é para o “domínio do conteúdo” da área 
específica e, finalmente, a prova de títulos se fragiliza quando a formação na 
área da Educação tem uma pontuação diminuída e por outro lado tem uma 
pontuação maior para o exercício no magistério.

Percebe-se uma supervalorização dos conhecimentos específicos da 
formação inicial, em detrimento dos conhecimentos da área da educação, 
o que é um ponto negativo, pois ao mesmo tempo em que o IFCE preconiza 
uma educação para a formação humana e integral, não se observa na sele-
ção para docente a exigência de uma formação pedagógica.

Esses nuances vão ao encontro da própria atuação dessa pessoa que 
tanto é docente do ensino básico como da graduação. É necessário, por-
tanto, um estudo mais aprofundado para se estabelecer uma seleção mais 
específica para uma carreira tão peculiar, que independente do nível de 
ensino deve promover momentos de construção da aprendizagem.
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“EDUCAÇÃO PELO TRABALHO EM SAÚDE: FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL E CURRÍCULO ORIENTADO PELAS 

DCNS EM SAÚDE E PNEPS”1

Liliádia da Silva Oliveira Barreto2 | Mario Roberto Dal Poz3

Resumo: Estudo discute formação profissional em saúde no Brasil reorien-
tada pelo modelo de integração ensino-serviço para substituir currículos 
mais tradicionais nas escolas de saúde do ensino superior por meio de pro-
gramas elaborados pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS) entre os anos de 2003 a 
2016. Pesquisa qualitativa de abordagem descritivo-exploratório para anali-
sar a formação do profissional da saúde em seus componentes e elementos 
comuns, que caracterizam e fundamentam os eixos centrais de mudança: 
orientação teórica, abordagem pedagógica e cenários de prática, utiliza 
Revisão Bibliográfica Sistemática Integrativa e Mapeamento de Programas. 
Principais fontes de dados foram o Portal da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) e o Repertório Regional de Recursos Humanos em Saúde, auxiliados 
por fontes secundárias consultadas em outras bases de dados. Categorias 
de análise foram: a) os eixos centrais da mudança que orientaram ações 
e programas para a substituição dos currículos, e b) os conteúdos traba-
lhados por cada programa implantado pela SGTES / MS para a execução 
da mudança curricular. Avanços teóricos e dificuldades na interpretação 
do método de abordagem pedagógica; conflitos relacionados ao ensino da 
prática nos cenários dos serviços de saúde, desafios na aproximação ensi-
no-serviço em espaços inadequados e com sobrecarga de trabalho para 

1 O artigo é parte da pesquisa de tese de doutoramento da autora, realizada no Instituto de Medicina 
Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro/RJ(IMS/UERJ) – 2019.

2 Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro – IMS/UERJ e Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de 
Sergipe – DSS/UFS – liliadia.barreto@gmail.com.

3 Orientador da Tese, Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do In-
stituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – IMS/UERJ - mrdalpoz@
gmail.com.
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os profissionais da saúde, somados à deficiência de uma política de planos 
de cargos e carreiras atrativas e motivadoras para a permanência dos RHS 
atender toda a rede de cuidados do Sistema Único de Saúde (SUS), especial-
mente na Atenção Básica (AB).
Palavras-chave: Capacitação de Recursos Humanos em Saúde. Educação 
Permanente em Saúde, Políticas Públicas, Profissionais de Saúde, Programas 
de Formação em Saúde.
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Introdução

A formação profissional em saúde compreende um conjunto de compe-
tências que deram significado à aprendizagem do cuidado, analisada, 
preferencialmente, pela caracterização de um conjunto de ações de 

saúde, no âmbito individual e coletivo conforme é discutido pela literatura 
especializada sobre o tema e orientada pela Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS) – Portaria GMS nº 1996 de 2007.

Os pressupostos teórico-metodológicos orientados pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), criadas para todos os cursos de saúde do 
ensino superior a partir da década de 2000 apresentaram um padrão geral 
de orientação para a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos(PPP) 
destes cursos e para a reorientação dos currículos das graduações e pós-
-graduações em saúde das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil.

Base desta orientação vem do Conselho Nacional de Educação(CNE) 
e da Câmera de Educação Superior(CES) descrita na Resolução CNE/CES 
nº 1.133/2001 que dispôs pela primeira vez sobre as DCNs para os cursos 
de Medicina, Enfermagem e Nutrição, apresentou elementos sobre perfil, 
competências e habilidades dos egressos, conteúdos curriculares, estágios 
e atividades complementares, organização do curso, acompanhamento e 
avaliação para atendimento às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS).

As DCNs tem representação no processo da reforma educacional bra-
sileira se constituindo resultado de um longo processo de lutas, debates, 
reflexões e propostas advindos de movimentos sociais reivindicadores da 
mudança na política de saúde e da educação, fortemente influenciados pelo 
Movimento de Reforma Sanitária, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) – Lei 9394/1996 e das contribuições da Lei Orgânica da Saúde (LOS), 
nº 8080/1990 e 8142/1990.

O modelo de formação profissional orientado pelas DCNs para os PPP 
dos cursos de saúde caracterizam um currículo inovador que tende substituir 
a orientação dos currículos mais tradicionais de fragmentações entre teoria 
e prática, desarticulação entre disciplinas, descontextualização de saberes, 
o predomínio do uso de metodologias passivas de ensino-aprendizagem, 
o privilégio da memorização em detrimento do raciocínio e a abordagem 
mecânica da competência voltada para o saber técnico-assistencial.

Os PPP dos cursos de saúde orientados pelo currículo inovador tem apro-
ximação com um modelo de competência que dialoga, necessariamente, a 
articulação entre a formação e o mundo do trabalho.
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Segundo Aguiar e Ribeiro (2010) esta competência expressa articula-
ção “de atributos (cognitivos, psicomotores e afetivos) que, combinados, 
ensejam distintas maneiras de realizar, com sucesso, tarefas essenciais e 
características de determinada prática profissional” (p.374). Esta prática 
deve considerar “[...] a história das pessoas e das sociedades nos seus 
processos de reprodução ou de transformação dos saberes e valores que 
legitimam os atributos e os resultados esperados numa determinada área 
profissional” (p. 371).

Neste sentido, o modelo de formação profissional orientado para subs-
tituir currículos mais tradicionais da formação profissional em saúde tem 
características da ação pedagógica interdisciplinar no processo ensino-
-aprendizagem; valorização das dimensões éticas e humanísticas; inserção 
de professores e estudantes nos serviços de saúde, fortalecimento da parceria 
ensino-serviço; diversificação de cenários; gestão participativa desenvolvida 
junto com a comunidade e pelo controle social de co-responsabilização.

Evidências cientificamente válidas explicam a mudança no modelo da 
formação profissional em saúde fundamentada por bases teórico-metodo-
lógicas mais sólidas, contextualizada com o cenário contemporâneo das 
grandes mudanças, observadas em todo mundo pelos traços, historicamente 
apresentados de interesses sócio-políticos e econômicos divergentes, lutas 
dos trabalhadores e da população por melhores condições de vida, saúde e 
trabalho.

As orientações dadas pelo Ministério da Saúde(MS) para o cumprimento 
da reorientação do modelo da formação profissional de seus trabalhado-
res, tanto da academia como dos serviços são desafiadoras para pensar a 
mudança dos currículos dentro das escolas de saúde em seus cursos de 
graduação e pós-graduação porque, primeiramente, desafiam posiciona-
mento profissional de enfrentamento aos problemas que se evidenciam no 
processo da mudança relacionados às condições do próprio trabalho, oferta 
de empregos e permanente qualificação para responder às demandas dos 
problemas de saúde que se apresentam no cotidiano dos serviços e da for-
mação de seus trabalhadores.

O modelo de educação pelo trabalho em saúde fundamentado pela 
centralidade da Educação Permanente em Saúde (EPS), as inovações 
metodológicas orientadas por uma demanda de ofertas com modelos edu-
cacionais diversos de aproximação interprofissional e o cenário do ensino 
contextualizado com as demandas dos problemas de saúde da população 
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somaram o conjunto de elementos complexos no qual estavam submergidos 
os elementos que deveriam ser analisados para compreender a formação 
profissional dos trabalhadores da saúde. 

Ações pedagógicas de grandes dimensões operacionais e coletivas 
orientadas pela ação interministerial, e executada pela Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação em Saúde (SGTES/MS), por meio dos programas 
de formação profissional exigiram dos trabalhadores ampliar conhecimento 
sobre conceitos que definiam a própria mudança do trabalho em saúde de 
substituição da ação linear do binômio saúde-doença para ações sistêmi-
cas operadas por equipes de saúde direcionadas à compreensão do cuidado 
da saúde ao invés do tratamento de doenças.

Modelos mais tradicionais da formação profissional em saúde tiveram 
o reconhecimento de que não respondiam de forma eficiente às condições 
de trabalho e às demandas dos problemas de saúde apresentados na con-
temporaneidade, redirecionando práticas de ensino e dos serviços para uma 
construção coletiva de novas práticas que passaram, gradativamente a fazer 
parte da formação dos alunos de graduação e pós-graduação em saúde, 
mesmo que não oficializada pela mudança curricular efetiva das escolas.

Os programas de formação profissional elaborados pela SGTES/MS 
permitiam que os problemas de saúde da população fossem discutidos e tra-
balhados pedagogicamente com representação de avanço para o processo 
de mudança. Por outro lado, não apresentaram orientações para o exercício 
das atividades pedagógicas facilitadoras da reorientação do modelo de for-
mação profissional em saúde dentro das escolas.

Estes programas ocasionaram uma ampla carga de atributos que pas-
saram a fazer parte da competência dos profissionais da saúde, colocadas 
como realidades locais a serem incorporadas ao próprio serviço de seus 
trabalhadores. Eles evidenciaram pouco investimento na valorização da 
Força de Trabalho em Saúde (FTS) adequada para os novos modelos como 
para fixação e permanência de trabalhadores no campo de serviço, redi-
recionado para a dinâmica da integralidade — razão que fundamentou a 
escolha para compreender formação profissional em saúde e sua estratégia 
de reorientação.

A necessidade de avançar com pesquisas científicas que discutam os 
eixos centrais da mudança e apresentem caminhos metodológicos mais 
claros para a reorientação do modelo curricular das escolas de saúde do 
ensino superior justificam as razões do estudo que analisa o modelo da 
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integralidade ensino-serviço e o convencimento institucional para substi-
tuição de currículos dentro das escolas de graduação e pós-graduação em 
saúde no Brasil.

Os currículos integrados ensino-serviço devem ser apresentados por 
sua capacidade de promover a substituição de currículos, de forma funda-
mentada em princípios doutrinários que resguardem a orientação teórica 
e metodológica para a mudança. Concomitante, devem trazer elementos 
normatizadores em seus PPP para responderem à formação profissional e 
as efetivas condições da prática do serviço para que seus profissionais se 
aproximem da mudança de forma motivada e assegurada suas condições 
de trabalho.

Elementos divergentes da reorientação do modelo de formação profis-
sional em saúde se constituíram lacunas observadas e discutidas entre as 
evidências que demonstraram a mudança na formação dos alunos de saúde 
do ensino superior, identificados entre os fatores de colaboração e de obs-
taculização para a efetiva mudança de currículos das escolas de graduação 
e pós-graduação em saúde como as representações que afetaram os eixos 
centrais da mudança: orientação teórica, abordagem pedagógica e canários 
de práticas.

Objetivos e métodos

O estudo buscou compreender a formação profissional dos Recursos 
Humanos em Saúde (RHS) orientada pela implantação de programas de 
formação profissional em saúde elaborados pela SGTES/MS para a substi-
tuição de currículos das escolas de saúde do ensino superior no Brasil entre 
os anos de 2003 a 2016. Tem natureza qualitativa, de abordagem descritiva-
-exploratória, organizado pelo método de revisão bibliográfica sistemática 
integrativa e mapeamento de programas para trazer as evidências científi-
cas válidas, que analisaram e discutiram o modelo desta formação para os 
trabalhadores da saúde.

Os programas de formação profissional em saúde elaborados pela 
SGTES/MS foram considerados importantes para compreender a formação 
dos profissionais de RHS pela representação que tiveram dentro das esco-
las de saúde do ensino superior, convivendo há mais de uma década, de 
forma paralela com os currículos de formação mais tradicional.
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A SGTES/MS teve representação na pesquisa pela importância de sua 
natureza administrativa formuladora de políticas públicas da gestão, forma-
ção e qualificação dos trabalhadores da saúde e por demarcar claramente 
seu objetivo de substituir currículos mais tradicionais das escolas de saúde 
de graduação e pós-graduação por currículos integrados de educação pelo 
trabalho em saúde de aproximação ensino-serviço. Esta Secretaria foi a 
responsável pela elaboração e implantação da PNEPS e dos programas 
interministeriais que convivem dentro dessas escolas.

O recorte temporal considerou os primeiros atos de gestão da SGTES/
MS para desenhar o modelo que deveria reorientar a formação dos profis-
sionais de saúde, iniciada em 2003 pela ação programática do AprenderSUS 
e do EnsinaSUS, e pela implantação do programa VerSUS Brasil.

Delimitação para o fechamento da pesquisa considerou a versão do 
PET – Saúde/GraduaSUS que completou o ciclo de sua última proposta 
de intervenção entre os anos de 2016 a 2018, permitindo levantamento de 
evidências cientificas de contribuição para responder aos objetivos desta 
pesquisa.

A ampliação do conhecimento investigativo conduzido pelo método de 
revisão bibliográfica sistemática integrativa identificou elementos e compo-
nentes comuns entre os discursos da reorientação e regulamentação dos 
programas orientados por um modelo de formação e perfil de trabalhadores 
da saúde de competência multidimensional voltado para as interações de 
mudança do mundo do trabalho e do trabalho em saúde.

Estes programas desenharam o modelo de educação pelo trabalho em 
saúde, implantaram a Educação Permanente em Saúde (EPS) dentro das 
escolas e se responsabilizaram pela promoção da mudança, fomento pela 
substituição de currículos e aproximação das instituições de ensino e do ser-
viço por meio de seus editais de convocação, estreitando as relações para 
a reorientação do modelo – razão por serem considerados pela pesquisa 
como melhor proposta de análise para compreender a formação profissio-
nal dos RHS.

Tais programas foram identificados na pesquisa conforme o formato 
dado pela SGTES/MS para implantação e regulamentação, estrutura de 
organização e funcionamento, detalhamento do conteúdo e das práticas de 
execução.

Os PPP de cada programa foram obtidos por meio de seus editais de con-
vocação e documentos que os regulamentaram entre outros que auxiliaram 
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com as informações necessárias. Estes projetos pedagógicos foram ana-
lisados para a caracterização dos elementos e componentes comuns, 
observados os eixos centrais da mudança: orientação teórica, abordagem 
pedagógica e cenários de práticas comparados aos documentos de referên-
cia que reorientaram a política de formação profissional dos RHS no Brasil 
a partir dos anos de 2000: DCNs para os cursos de saúde e PNEPS(2007).

As discussões sobre mudança curricular dos cursos de graduação e 
pós-graduação em saúde foram analisadas pela perspectiva sócio-histórica 
contextualizada por precursores da mudança e pelas experiências colabora-
tivas evidenciadas na literatura. Os documentos governamentais que fazem 
referência aos programas foram selecionados e analisados para comple-
mentar informações que puderam trazer evidências científicas válidas para 
o mapeamento e compreensão do modelo de formação profissional em 
saúde orientado por programas de formação profissional em saúde.

Estrategicamente, a opção metodológica direcionou compreender a for-
mação profissional em saúde, trazendo a discussão da mudança curricular 
e do modelo de formação profissional por meio de programas voltados para 
a graduação e pós-graduação, tentando explicar seu significado para aten-
der necessidades de saúde da população e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas.

A pesquisa não tratou de investigação envolvendo diretamente pessoas 
conforme o entendimento das Normas Éticas determinadas pela Resolução 
466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que dispõe sobre diretrizes 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Nesse sentido, 
não houve submissão desse material ao Comitê de Ética e Pesquisa, des-
considerado a necessidade.

Resultados e discussão

O contexto que apresentou a dimensão do trabalho multifacetado, conse-
quência das grandes transformações ocorridas no mundo contemporâneo, 
foi o caminho inicial traçado para encontrar as evidências científicas da 
necessidade de mudanças no modelo de formação profissional em saúde 
no Brasil.

O estudo verificou três elementos básicos que a literatura registrou 
como fundamentais para reorientar o trabalho do profissional da saúde, 
e consequentemente da formação de seus trabalhadores: as inovações 
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tecnológicas, o complexo quadro epidemiológico da saúde e o acelerado 
processo de envelhecimento humano.

Agravantes dessa realidade foram apresentados pela OMS (2006) como 
a forte crise da FTS em todos os países e as demandas da saúde global 
como desafios a serem enfrentados pelos trabalhadores da saúde.

Decorrência desse cenário foram as orientações dadas por movimentos 
sociais organizados em todos os países para promoção da saúde e integra-
lidade do cuidado como melhor opção para responder às necessidades de 
saúde da população mundial e melhorar a qualidade de vida das pessoas 
conforme observado na figura 1.

Figura 1 – Elementos da Reorientação do Modelo de Formação Profissional no Brasil

Fonte: Material selecionado para a Pesquisa na base de dados da BVS, 2018.

Os resultados da pesquisa comprovaram haver necessidade urgente de 
mudanças a serem tomadas por iniciativas governamentais em todo mundo 
para com seus sistemas de saúde e de formação profissional dos RHS. 
Os anos de 1970 trouxeram a prevalência de problemas conjunturais e de 
infraestrutura que afetaram, diretamente, a saúde das pessoas em todos 
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os países com comprometimento de suas vidas e do modo de produção do 
trabalho.

As evidências científicas apontaram para problemas que não distin-
guiram pessoas, regiões ou nações. Países ricos e pobres foram atingidos 
passando a sofrer as consequências do reordenamento do próprio traba-
lho. Todos foram acometidos por um processo revolucionário imperativo de 
amplo alcance e sem fronteiras evidenciado pela globalização e pela natu-
reza multidimensional do trabalho contemporâneo.

Resultados que trouxeram evidências científicas para fundamentar a 
proposta de mudança do modelo de formação profissional de RHS foram 
retirados dessa primeira análise que identificou na inserção das novas tec-
nologias do trabalho a busca permanente pelo conhecimento qualificado 
como resposta para as intervenções dos profissionais de saúde; no qua-
dro epidemiológico complexo, a dificuldade da população mundial conviver 
com antigas doenças e a proliferação acentuada de novas, com carência 
de alternativas para enfrentamento, e no processo acelerado de envelhe-
cimento humano em todos os países, com raras exceções, a exigência por 
redefinição dos papéis profissionais, promoção de novas profissões no mer-
cado de trabalho em saúde e estrutura adequada para atendimento social 
qualificado para essa demanda.

Os fatores obstaculizadores para a mudança do modelo de formação 
profissional em saúde em detrimento dos fatores facilitadores que precisam 
ser enfrentados por todos os países, se destacaram a severa crise da FTS; a 
falta de investimento dos países no planejamento da FTS e em sistemas de 
saúde; a insuficiência de políticas de RHS adequadas para a qualificação e 
motivação que demonstrem planos de carreira, cargos e salários atrativos; 
a formação qualificada para as demandas de saúde, abertura de escolas e 
ampliação de vagas, especialmente para a formação médica orientada para 
a Atenção Básica.

Entre os fatores facilitadores se evidenciaram a inserção de políticas 
públicas orientadas por ajudas mútuas entre governos, apoio técnico finan-
ceiro para melhoramento dos sistemas de saúde e de planejamento da FTS 
em todo mundo; a colaboração entre países para o enfrentamento da saúde 
global, a exemplo de planejamentos dos objetivos do desenvolvimento do 
milênio e do desenvolvimento sustentável entre países(ODM/ODS); e os 
acordos de cooperação técnicas, organizações de grupos de trabalho, inves-
timento em pesquisas e outras ações decorrentes com reconhecimento dos 
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países de que a crise severa da FTS e a saúde global são problemas a serem 
enfrentados por todos.

As desigualdades sociais imperam entre os países e afetaram, dire-
tamente, as condições de seus governos estruturarem planejamento e 
organização de políticas sociais de saúde adequadas para superação dos 
problemas. Ao mesmo tempo, elas estimularam países a pensarem, coleti-
vamente, sobre os problemas de saúde que afetam a todos, observando-se 
que a prevalência dessas desigualdades inserem maior rigor em países 
pobres com tendência de agravamentos.

Considerações finais

Contribuição desta pesquisa sugere a necessidade de investimento em 
RHS que considere melhoramento nas condições de trabalho, nas oportuni-
dades de emprego e renda, na motivação para fixação de trabalhadores da 
saúde se manterem em locais de difícil acesso, numa política incentivadora 
de mudanças que se volte para atender as necessidades de saúde da popu-
lação sem desconsiderar investimentos para planos de carreiras e cargos, 
garantias constitucionais para o direito ao trabalho em saúde resguardado, 
melhor contribuições dadas pelo planejamento da FTS.

Ações que pressupõem os avanços a serem evidenciados com as suges-
tões da pesquisa apontam para o reconhecimento de um trabalho árduo que 
deverá ser tratado por estratégias inovadoras de boas práticas colaborati-
vas de convencimento, sensibilização, humanização ou outros nomes que 
se queira dar para se introduzir um modelo de formação profissional com 
foco na ética e na politica, socialmente coerente com as competências e 
habilidades que se requer para os trabalhadores da saúde.
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EMPREGABILIDADE OU VERTICALIZAÇÃO? UM 
RECORTE DE PESQUISA COM OS EGRESSOS DO 

ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO IFPA CAMPUS BELÉM

Carlos Alexandre Bastos Gonçalves1 | Haroldo de Vasconcelos Bentes2

Resumo: O artigo apresenta um recorte de pesquisa em andamento no 
Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) 
no Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Belém, referente processo edu-
cacional de acompanhamento de concludentes e egressos em cursos do 
Ensino Médio Integrado. Trata-se neste recorte da relação entre emprega-
bilidade e nível de ensino. A fundamentação teórica ancora-se em estudos 
acerca da educação e do emprego em sintonia com o mundo do trabalho, 
tendo como pano de fundo os relatos dos egressos de quatro cursos pes-
quisados. A metodologia vale-se de pesquisa qualitativa realizada através 
de questionários eletrônicos com os egressos. Os resultados apontam a 
verticalização do ensino, ou seja, o ingresso no nível superior, como principal 
possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Até o final da pesquisa 
espera-se quadro de acompanhamento dos alunos com mais oportunida-
des de estágio, trabalho e qualificação profissional.
Palavras-chave: Egresso, Trabalho, Ensino Médio Integrado.
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Introdução

O acompanhamento de egressos no Ensino Médio Integrado (EMI) ainda 
é um processo em construção nas instituições. E no que tange aos 
alunos concludentes, o acompanhamento carece de aprimoramentos 

sistemáticos. Nestas duas frentes está em curso uma pesquisa no EMI no 
IFPA – Campus Belém, no contexto do mestrado PROFEPT, que busca trazer 
contribuições à oferta do EMI em seus cursos, bem como um atendimento 
eficaz aos seus egressos e concludentes.

A pesquisa em andamento tem como sujeitos de pesquisa no EMI alunos 
concludentes e egressos dos cursos Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica e 
Telecomunicações, além de gestores, coordenadores e professores. Neste 
artigo, entretanto, a discussão apoia-se apenas nos dados preliminares dos 
alunos egressos, através de uma análise de recorte.

Nessa perspectiva metodológica, na altura dos sujeitos egressos, uti-
lizou-se dos dados obtidos via questionário online com link enviado por 
e-mail, que considerou 44 respostas espontâneas, obtidas com rigor ético 
de pesquisa, portanto, sem identificação dos respondentes, no período de 24 
a 30/07/2019.

O foco de discussão neste artigo é tratar da relação entre empregabili-
dade e nível de ensino, onde a educação deve ser uma possibilidade e não 
uma imposição para o jovem aluno que termina o EMI. Empreender, estudar 
ou trabalhar, em princípio, deveriam ser alternativas de escolha.

Na fronteira dessas possibilidades, aposta-se na Educação integral no 
sentido de constituir valores humanos e lastrear formação para o trabalho, 
preparando cidadãos trabalhadores, empreendedores de projetos de vida 
com alternativas de escolhas.

Ainda que teóricos como Ávila (2008), Alves (2007) e Bortoni (2007) cri-
tiquem a situação, os dados obtidos na pesquisa em andamento apontam 
na direção da verticalização do ensino como caminho (único) de sucesso no 
mundo do trabalho.

Metodologia

Para embasamento metodológico, tomaram-se por base os ensina-
mentos de Gil (2002). O Campus Belém do IFPA possui treze cursos de EMI. 
Segundo Gil (p. 51), por não se tratar de um censo, onde o “levantamento 
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recolhe informações de todos os integrantes do universo pesquisado”, foi 
estipulada uma amostra de quatro cursos para investigação, totalizando 
509 egressos. Destes, até a aplicação dos questionários (detalhamento 
a seguir), apenas 188 possuíam e-mails cadastrados e válidos na insti-
tuição, correspondendo a 36,94% dos egressos destes quatro cursos em 
09/07/2019.

O recorte não poderia destoar da modalidade da pesquisa em andamento, 
qual seja o estudo de caso, definido por Gil (p.54) como um “[...] estudo pro-
fundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 
amplo e detalhado conhecimento”.

Quanto à coleta de dados, foram enviados e-mails personalizados aos 
188 egressos descritos na amostra deste recorte. Em cada e-mail, houve um 
breve texto com apresentação do pesquisador, caracterização da pesquisa, 
justificativa e um link para acesso ao questionário3 em formato disponibi-
lizado pelo Formulário Google®. A opção pela aplicação do questionário se 
justifica por ser “[...] o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, 
além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato.” (GIL, 
2002, p.115). O uso do formulário eletrônico permite agilidade ao egresso 
para responder e para o pesquisador tabular os dados, sem custo algum 
para as partes.

O questionário aplicado foi constituído de quatorze perguntas de múl-
tipla escolha, com opção de apenas uma resposta ou não, conforme cada 
quesito. Também foram oportunizadas questões abertas para complemen-
tação das respostas de múltipla escolha se fosse necessário. Para o recorte 
aplicado ao presente artigo, optou-se por trabalhar sete questões. A tabula-
ção dos dados foi realizada através de planilhas Microsoft Excel®.

O autor alerta que “[...] cabe propor ao pesquisador disposto a desenvol-
ver estudos de caso é que redobre seus cuidados tanto no planejamento 
quanto na coleta e análise dos dados para minimizar o efeito dos vieses” 
(p.54). Por estes aspectos, tem-se a consciência de que os resultados apre-
sentados não podem ser tomados como verdade intocável, mas não deixam 
de representar significativamente a amostra estudada.

3 Para Gil (2002, p. 114), trata-se de “...um conjunto de questões que são respondidas por escrito 
pelo pesquisado”.



2513
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Desenvolvimento

O embasamento teórico pauta-se no levantamento bibliográfico4 e 
documental5, através de livros, artigos científicos, reportagens e legisla-
ções disponíveis fisicamente e em sites. Em princípio, o movimento teórico 
se valeu das definições de egresso e de Ensino Médio Integrado (EMI). Os 
demais parágrafos tratarão de aspectos relacionados à empregabilidade e o 
nível de escolaridade, quer seja o nível médio ou o superior.

Dentre várias definições encontradas na literatura, sobre egresso:

Como se vê, no âmbito educacional, parece haver uma divergên-
cia quanto à definição de egresso: enquanto alguns profissionais 
usam o termo egresso para referir-se exclusivamente aos alunos 
formados, outros são claros ao abranger com essa denominação 
todos os indivíduos que saíram do sistema escolar por diferentes 
vias: diplomados, por desistência, por transferência; outros, por 
sua vez, entre essas categorias, incluem, também, a dos jubila-
dos; uns poucos, porém, revelam não ter bem definido o conceito 
em questão.” (PENA, 2000, p.5)

O Artigo 4º, § 1º, I, do Decreto 5.154/2004 (BRASIL, 2004), ilustra o con-
ceito de

Ensino Médio Integrado (EMI):

“§ 1º A articulação entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio dar-se-á de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a con-
duzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na 
mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para 
cada aluno; ” (BRASIL, 2004)

4 Segundo Gil (2002, p. 44) a “pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elab-
orado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

5 “A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial en-
tre ambas está na natureza das fontes [...] a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 
objetos da pesquisa.” (GIL, 2002, p. 45),
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Sendo assim, a pesquisa em curso trata especificamente dos egressos 
que concluíram o EMI no IFPA Campus Belém, conforme amostra descrita 
no item Metodologia.

Após as considerações iniciais, temos teoricamente o egresso do EMI 
como um sujeito capaz de ingressar no mundo do trabalho através dos 
conhecimentos técnicos adquiridos – empregado ou empreendedor – e/ou 
no nível superior através dos conhecimentos propedêuticos. Porém, no plano 
real, nada garante tal capacidade equânime a todos. Até porque existem inú-
meras peculiaridades na oferta de EMI em cada instituição de ensino, quer 
seja da Rede Federal6 ou não. Ademais, cada estudante possui um histórico 
e características singulares.

Nos dias atuais, a noção de empregabilidade, mais do que nunca, está 
atrelada aos anos de frequência nos bancos escolares, o que é disseminado 
na mídia e no mercado de trabalho, mesmo não tendo aparentemente bases 
teóricas sólidas. A seguir, temos um posicionamento crítico acerca desta 
temática:

[...] a educação surge com características redentora (sic), capaz 
de minimizar ou compensar os graves problemas sociais e eco-
nômicos, inerentes da lógica interna do sistema neoliberal [...] A 
teoria do capital humano, presente no fordismo, é substituída pela 
da empregabilidade, que através da aquisição do conhecimento, 
garante inclusão no mercado de trabalho. Porém, esconde que 
o sistema é excludente e não deixa espaço para todos. Dessa 
forma o excluído passa a ser responsável por sua incapacidade. 
A vítima passa a ser a culpada.” (AVILA, 2008, p.27)

O nível de ensino não necessariamente garante um espaço no mundo 
do trabalho. É o que temos a seguir, corroborando com o posicionamento 
acima:

a educação ou aquisição (consumo) de novos saberes, com-
petências e credenciais, apenas habilitam o indivíduo para a 

6 A Rede Federal de Educação Científica, Profissional e Tecnológica (RFECPT) é composta por 38 In-
stitutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 02 Centros Federais de Educação Tecnológica, 
a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 22 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais e o Colégio Pedro II.
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competição, num mercado de trabalho cada vez mais restrito, 
não garantindo, entretanto, sua integração sistêmica plena (e 
permanente) à vida moderna. Enfim, a mera posse de novas qua-
lificações não garante ao indivíduo um emprego no mundo do 
trabalho. (ALVES, 2007, p.253)

Trazendo ao contexto específico do nível médio ser voltado ao vestibular, 
em entrevista com o Prof. Dr. Cláudio de Moura e Castro, foi-lhe indagado:

A maioria dos países do mundo possui um sistema diversificado 
de ensino médio, com uma proporção significativa de alunos 
matriculados em cursos voltados para o ingresso no mercado 
de trabalho. No Brasil a quase totalidade dos alunos e do ensino 
médio volta-se para a preparação para a Universidade. Estaria o 
mundo errado e o Brasil na direção correta? (BORTONI, 2007, p.3)

A resposta proferida há doze anos não deixa de ser atual: “Qual a proba-
bilidade de 30 países da OECD7 estarem errados e somente o Brasil certo?” 
(BORTONI, 2007, p.3)

Apesar disso, vivemos em um país que valoriza – e não é de hoje – o 
diploma universitário como o único capaz de proporcionar melhores posi-
ções ou uma colocação no mercado de trabalho. Sobre isto, temos algumas 
informações recentes trazidas pelo colunista Reinaldo Polito do site UOL 
acerca da importância do curso superior para ingresso no mercado de 
trabalho.

A fila dos sem diploma é longa. Nesse rol desfilaram pelas 
minhas aulas presidentes de instituições como a bolsa de valo-
res, Febraban, bancos, grandes construtoras e empresas de 
tecnologia. Eu me ative ao cargo de presidente só para mencionar 
aqueles que atingiram as posições profissionais mais elevadas. 
(POLITO, 2018, p. 2)

7 OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico – OCDE)
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E notório que o conhecimento, em qualquer nível, nunca pode ser descon-
siderado. O ensino superior agrega valor, quer seja em nível de graduação, 
lato sensu ou stricto sensu. Porém, trazemos dois trechos interessantes 
sobre a “dispensa” do diploma:

Tudo isso é verdade. Só que de alguns anos para cá, algumas 
empresas, especialmente na área de tecnologia, não estão 
olhando com tanto interesse para o fato de os profissionais 
possuírem ou não curso superior. Para citar algumas das mais 
importantes no mundo: Apple, Google e IBM.
Os recrutadores dessas organizações não desconsideram a qua-
lificação dos candidatos, mas se o pretendente ao cargo provar 
que possui competência específica de excelência para exercer a 
função, o diploma universitário poderá ser dispensado. Um dado 
surpreendente mostra essa realidade: na IBM, cerca de 15% das 
pessoas empregadas nos Estados Unidos não possuem curso 
universitário. (POLITO, 2018, p. 3)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em estudo intitulado “Ensino 
Médio Público não Prepara Bem para Mercado de Trabalho”, traz uma série 
de indicadores obtidos através de pesquisa realizada junto aos “brasileiros”. 
Pode-se dizer “brasileiros”, pois não é dito quantos sujeitos da população 
foram pesquisados e em quais regiões do país.

Como primeiro indicador, o impacto que a educação causa: “Eles também 
percebem o retorno da educação para o indivíduo: a maior parte concorda 
que a educação tem impactos positivos sobre a renda (73%) e a empregabi-
lidade (71%).” (CNI, 2018, p.5)

Porém, há uma tendência de percepção de que não necessariamente a 
quantidade de anos de estudo tem relação direta com a renda:

Apesar de permanecer elevado, o percentual dos que concordam 
totalmente ou em parte que a renda de uma pessoa será maior 
quanto mais anos de educação ela tiver vem apresentando queda 
nos últimos anos: em 2010, era de 83%, chegando a 79%, em 2013, 
e alcançando 73% no atual levantamento. Como contrapartida, 
houve aumento principalmente do percentual dos que discordam 
total ou parcialmente da afirmação (de 8%, em 2010, para 24% 
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em 2017). O contexto de recessão, caracterizado por aumento do 
desemprego e redução dos rendimentos dos trabalhadores, pode 
ter contribuído para esse resultado (CNI, 2018, p.8).

Como o objeto de pesquisa é o EMI, o estudo promovido pela CNI traz 
dados satisfatórios acerca desta modalidade de ensino: “[...] Entre os níveis 
de ensino avaliados, o ensino médio integrado com educação profissional 
é aquele que recebe uma melhor avaliação, sendo avaliado como ótimo ou 
bom por 41% dos brasileiros [...]” (CNI, 2018, p.9) 

Com relação à percepção dos brasileiros frente ao preparo para o mercado 
de trabalho, temos a seguinte informação: “[...] Apenas 12% dos brasileiros 
acreditam que o aluno do ensino médio está bem preparado para o mercado 
de trabalho. Quase um quarto da população (23%) acredita que os alunos do 
ensino médio saem despreparados.” (CNI, 2018, p.11). Pena que o estudo 
em comento não faz distinção entre o ensino médio propedêutico e o EMI.

Por fim, se o aluno do ensino médio é tido como incapaz de entrar no 
mundo do trabalho, a opinião dos brasileiros também não acredita que este 
aluno esteja apto ao nível superior, pois: “[...] mais da metade da população, 
em 2017, considera o aluno pouco preparado ou despreparado para cursar 
o próximo nível educacional.” (CNI, 2018, p.12).

Estes dados infelizmente solidificam o pensamento de pessoas e empre-
sas de que a colocação profissional advém apenas de diplomas e muitos 
anos de estudo, reforçando a “pressão” colocada somente nos ombros do 
indivíduo com o rótulo de meritocracia e isentando de culpa o poder público 
e as empresas.

Resultados e discussão

Na pesquisa em andamento já descrita, a primeira indagação aos egres-
sos foi acerca do motivo (s) de escolha pelo EMI no IFPA. Cada respondente 
poderia escolher um ou mais dentre treze opções. Para melhor ilustrar, cita-
mos apenas sete motivos, conforme retratado abaixo na Figura 01:
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Figura 01: Motivos pela escolha pelo EMI no IFPA

Quase 80% dos egressos visavam pelo menos a formação técnica antes 
do ensino superior, enquanto que pouco mais de 11% tinham o vestibular 
ENEM) como razão de escolha. Ou seja, apesar de dados preliminares, por 
se tratar de pesquisa em andamento, fica notório que, em princípio, o enten-
dimento inicial era que a empregabilidade seria proporcionada pelo EMI sem 
a necessidade de um curso superior.

Como reforçadores desta primeira impressão, temos os índices expres-
sivos referentes oportunidades de emprego/estágio e da infraestrutura do 
IFPA frente aos demais motivos.

Vale ressaltar o baixo índice no tocante ao empreendedorismo, talvez em 
decorrência da provável falta de uma cultura empreendedora nas escolas de 
nível fundamental.

Por fim, o gráfico demonstra que em torno de 90% dos respondentes tive-
ram consciência, ainda que adolescentes egressos do ensino fundamental, 
da escolha pelo IFPA e pelo EMI.

Os egressos foram indagados pelos motivos da escolha do curso. 
Quatorze motivos foram disponibilizados para resposta. Neste recorte, a 
Figura 02 elenca dez destas razões:
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Figura 02: Por que este curso foi escolhido?

Quase metade acreditava ao ingressar no curso escolhido que havia 
oportunidade para estagiar e/ou se empregar. Em seguida, quase um terço 
tinha a ideia de que a infraestrutura disponibilizada pelo IFPA seria adequada 
às necessidades do curso. São dados que se assemelham aos apresenta-
dos na Figura 01, reforçando a impressão incial da opção pelo mundo do 
trabalho logo ao final do ensino médio, ainda que apenas 9,09% tenham 
informado as visitas técnicas como motivação pela escolha do curso.

Porém, surge a primeira contradição da pesquisa: a opção “não houve 
uma razão determinante” assinalada por 22,73% dos egressos acende um 
sinal de alerta quando é comparado ao índice de 9,09% referente à opção 
“não foi uma escolha planejada, foi de última hora” (Figura 01). Uma escolha 
equivocada ou precipitada pelo curso nesta etapa escolar pode formar um 
aluno insatisfeito, não realizado, que buscará possível compensação quando 
cursar o nível superior, se este aluno não evadir antes.

Para um quinto dos sujeitos pesquisados, as opções referentes quali-
dade, localização e qualificação do corpo docente se mostraram favoráveis 
pela escolha do curso. Vale ressaltar estas informações, ao lado da infraes-
trutura, pois nas figuras seguintes contradições surgirão.
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Na opção “outro (s)”, o egresso pode redigir razões que não constavam 
nas demais opções. Podemos destacar: “Eu gostava das disciplinas da área 
da mecânica”; “Gosto de estudar de manhã, esse era o único curso que me 
chamou atenção pela manhã”; “Gosto da área e escolhi o IF por ter uma boa 
estrutura”; “Não parecia tão chato quanto os outros cursos e disseram que 
era bom”; “Era meu sonho”. Percebem-se aspectos de espontaneidade ou 
de obrigatoriedade pela escolha do curso.

Por fim, o gráfico demonstra baixa lembrança do empreendedorismo e 
baixa “imposição” dos pais pela escolha do curso.

Passando para o próximo quesito, o egresso respondeu se o IFPA 
Campus Belém proporcionou uma formação de qualidade. Caso a resposta 
fosse “parcialmente’ ou “não”, foi oportunizado um campo no formulário a 
fim de que explicasse o motivo. Antes de conhecermos alguns destes moti-
vos, vejamos a Figura 03:

Figura 03: A instituição proporcionou uma formação de qualidade?

Ainda que quase a metade considere que o IFPA os formou com quali-
dade, o gráfico constante na figura acima demonstra explicitamente que o 
otimismo inicial dos alunos ingressos à época não se traduziu em resulta-
dos tão positivos ao final dos cursos pesquisados.

Como síntese dos relatos dos egressos referentes à opção “não”, pode-
mos aferir que alguns professores faltavam às aulas, alguns docentes não 
tinham capacitação técnica e que não ocorreram aulas práticas. Para exem-
plificar, vejamos um dos relatos: “Professores de matérias técnicas muito 
ruins, lembro de ter tido um bom. Não é exagero [...]”.

No tocante à opção “parcialmente”, resumidamente pode-se dizer que as 
aulas não foram ministradas ou apenas parcialmente, falta de suporte peda-
gógico, preparação inadequada para o ENEM, falta de oferta de estágio, falta 
de aulas práticas e de campo, e problemas de infraestrutura (laboratórios e 
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salas de aula). Dentre inúmeras manifestações, um registro não poderia dei-
xar de ser feito como ilustração: “[...] A realidade de mercado não condiz com 
a estrutura da instituição, na verdade, conseguimos apenas ter uma noção 
do que nos espera aqui fora [...]”.

Dando prosseguimento, na mesma sistemática do quesito anterior, foi 
indagado se o curso técnico no IFPA abriu oportunidades no mercado de 
trabalho para emprego e/ou estágio. Vejamos a Figura 04:

Figura 04: Oportunidades no mercado de trabalho

Em comparação com a figura anterior, a opção “sim” apresentou índice 
similar. Porém, a opção “não’ mais que triplicou. E comparando com os grá-
ficos das Figuras 01 e 02, a contradição se evidencia, visto que a expectativa 
inicial por estágio e emprego era grande e ao final do curso, os egressos 
pesquisados retratam um posicionamento não tão favorável assim. Dentre 
as razões expostas pelos pesquisados, três relatos podem ser citados: “pois 
no meu estado ainda é pequena a procura pela minha área”; “Não consegui 
estágio durante o curso inteiro, e ainda não consegui emprego. Meu projeto 
de iniciação científica teve que substituir meu estágio”; e “não havia convênio 
com nenhuma instituição como CIEE ou IEL e empregos no setor privado”.

Da mesma feita, trazemos quatro frases de egressos que responderam a 
opção “parcialmente”: “A oferta atual para minha área é baixa na região”; “Em 
teoria sim, pelo título de técnico, porém a instituição não nos auxilia quanto 
a busca de estágios externos.

Nesse caso, o próprio aluno precisa recorrer às empresas para con-
seguir”; “Os professores da minha área que nos avisavam de vagas, pois 
a própria instituição não chegava a nos informar”; e “Na área de trabalho 
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sempre exige algo a mais q (sic) o curso técnico, como outros cursos curtos 
de especialização na área e carteira de motorista”.

A penúltima questão deste recorte trata do caminho seguido assim 
que concluiu o curso. Diferentemente dos outros quesitos, neste o egresso 
poderia escolher apenas uma dentre cinco opções. Vejamos na Figura 05 a 
seguir:

Figura 05: Caminho seguido após conclusão do curso no IFPA

A opção pela verticalização do ensino, ou seja, ingressar no nível superior 
foi maciça. Comparando com o gráfico da Figura 01, onde quase 80% visa-
vam obter formação técnica e pouco mais de 11% tinham a preparação para 
o vestibular (ENEM) como meta, percebe-se uma “virada” de pensamento 
dos alunos (agora egressos). Algumas indagações surgem neste momento 
de dados preliminares: o EMI não foi capaz de proporcionar formação que o 
mercado de trabalho exige em nível técnico? Ou o mercado de trabalho não 
proporciona oportunidades a quem não possui o nível superior?

Menos de 14% conseguiram emprego com ou sem registro na sua área 
de formação. Preliminarmente, questionamentos similares aos do parágrafo 
anterior seriam naturais, visto a comparação com os 70,45% assinalados. E 
com relação ao empreendedorismo, apenas um dos egressos pesquisados 
afirmou que iniciou atividade autônoma.

Quanto aos egressos que assinalaram a opção “outro”, todos sinalizaram 
na direção do ensino superior.

No IFPA Campus Belém, a missão do EMI de qualificar seus alunos 
cumpre a função social da instituição quando permite aos seus egressos 
o prosseguimento dos estudos. Porém, quanto à empregabilidade e ao 
empreendedorismo através dos conhecimentos técnicos, ainda há lacunas 
que precisam ser trabalhadas.
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O recorte da pesquisa tratou do ingresso, da saída e agora questiona a 
situação atual de cada egresso. Dentre três opções, responder-se-ia uma ou 
mais alternativas. Eis o gráfico na Figura 06 a seguir:

Figura 06: Situação atual no momento da aplicação do questionário

Corroborando com o gráfico anterior, a opção “estudando” é a realidade 
de pelo menos quatro em cada cinco egressos pesquisados. E para esta 
opção, havia um campo para descrever qual curso. Sucintamente, pode-se 
dizer que: 01 não informou; 05 na área da saúde; 03 em humanas; 04 em 
sociais aplicadas; 04 em exatas; e 15 nos diversos ramos da engenharia. Das 
33 respostas, 12 demonstram um rumo bem diverso das áreas de conheci-
mento dos cursos pesquisados. Isto remonta uma reflexão da escolha feita 
pelo curso ao término do ensino fundamental, demonstrada na Figura 02. O 
ingresso no EMI tem realmente consciência do curso escolhido? Ou as con-
dições de oferta do curso podem provocar certo desencanto ou desestímulo?

Apenas um quinto dos pesquisados pelo menos atua na área de for-
mação, enquanto que quase 30% buscam uma colocação profissional. Um 
índice alto, se comparado com os índices oficiais de desemprego no país.

Seis egressos relataram outras situações além destas em campo espe-
cífico da pergunta. Destes, três afirmaram tacitamente que trabalham, mas 
fora da área de formação.

Considerações finais

Por se tratar de um recorte de uma pesquisa em andamento, não cabe 
aqui traçar julgamentos definitivos acerca da opção (imposição) da vertica-
lização do ensino. Contudo, as tendências de mercado e da mídia reforçam 
o estigma de que o vestibular (ENEM) é a única opção aos alunos que con-
cluem o ensino médio, quer propedêutico, quer técnico.
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Os índices de desemprego alarmantes no país e as dificuldades e desco-
nhecimento para empreender desencorajam o egresso a procurar trabalho 
assalariado ou montar o próprio negócio. Se já não bastasse isso, a espe-
rança de poder contar com uma educação gratuita e capaz de proporcionar 
a superação da dicotomia teoria-prática através do tripé ciência-cultura- 
tecnologia, não se concretizou para grande parte dos egressos pesquisados 
pelos problemas apontados nos quesitos (falta de encaminhamento para 
estágio e oportunidades de emprego, infraestrutura aquém do necessá-
rio, falta de aulas práticas e de campo, dentre outros) gerando frustração e 
desolação, restando a universidade como “tábua de salvação” para a vida 
adulta.

Ainda que os dados sejam preliminares, infere-se que o jovem discente 
do EMI no IFPA Campus Belém precisa ter mais apoio institucional para 
práticas em laboratório, visitas às empresas, oportunidades de estágio, den-
tre outras ações integradas de ensino, pesquisa e extensão que permitam 
adquirir e/ou aperfeiçoar conhecimentos, fazendo com que a universidade 
espontaneamente seja um dos caminhos a seguir como egresso e não “o” 
caminho.
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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM E INSERÇÃO 
LABORAL UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Mirlly de Souza Ferreira1 | Renata Guimarães de Carvalho2

Resumo: Este estudo de revisão integrativa teve como objetivo analisar a 
produção científica brasileira sobre programa de aprendizagem, juventude 
e formação de trabalhadores. Realizou-se uma busca nas bases de dados 
Plataforma Capes, LILACS e Google Acadêmico acerca de artigos publi-
cados no período entre 2015 e outubro de 2019. Os descritores utilizados 
foram programa de aprendizagem AND juventude e formação de trabalha-
dores AND Juventude, a partir dos quais foram localizadas 914 produções. 
Após verificação dos critérios de inclusão e exclusão previamente estabele-
cidos, foram selecionados e analisados 12 artigos. Os resultados mostraram 
a predominância de pesquisas
qualitativas. Como resultados desta pesquisa, destaca-se que os diferentes 
discussões em relação a efetividade do programa jovem aprendiz na visão 
dos jovens participantes, ressalta-se que em nenhum momento os autores 
a partir de pesquisas empíricas com os jovens, propõem que o programa 
não é válido, porém é evidente a necessidade de uma reestruturação quanto 
a grade curricular trabalhando a parte teórica aliada às necessidades das 
empresas que contratam os jovens como também a formação de um sujeito 
integral com uma abordagem humanista e cidadã. Dessa forma, com base 
nas informações encontradas, foram discutidos os entraves que prejudicam 
a proposta do programa, criticas e sugestões de melhoria.
Palavras-chave: Programa de Aprendizagem, Formação de Trabalhadores, 
Juventude.

1 Graduando do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral - CE. 
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Introdução

O ingresso no mercado de trabalho é um ritual de passagem para o 
jovem acessar o mundo adulto, porém há barreiras nessa caminhada 
diante das mudanças que vem ocorrendo desde os anos 70 com o 

processo de reestruturação produtiva. O mercado de trabalho passa a exigir 
uma maior qualificação e melhores níveis de escolaridade, aumentando a 
competitividade. O novo discurso define o ideal de trabalhador como flexí-
vel, competitivo e individualista. Essa reestruturação deteriora ainda mais as 
chances de inclusão do jovem no mercado de trabalho, principalmente os 
que vivem em condições de vulnerabilidade social, com uma história escolar 
precária, falta de qualificação dificultando a inserção laboral. Para (COELHO 
e AQUINO, 2009, pág. 280), a vivência do desemprego pode trazer um nível 
de sofrimento aos jovens e ter influências em sua saúde, além de afetar a 
própria construção da identidade laboral. Estar desempregado gera medo, 
culpa e a perda da identidade social e pessoal.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o 
Brasil conta com 12,7 milhões de desempregados. Os jovens continuam 
sendo os mais afetados, o grupo entre 18 e 24 anos possui a menor proba-
bilidade de ser contratado e tem a maior chance de ser demitido.

Compreendendo que há uma necessidade de inclusão dos jovens e é a 
faixa etária que encontra dificuldades de inserção pela falta de experiência e 
qualificação, foi criado a política pública Lei do Menor Aprendiz 10.097/2000, 
como forma de garantir a proteção de crianças e adolescente da exploração 
do trabalho infanto juvenil e suprir a problemática com uma inserção quali-
ficada na qual o aspecto formativo se sobrepõe ao produtivo.

Programa de Aprendizagem

O objetivo do programa é promover o desenvolvimento físico, moral e 
psicológico do aprendiz, através de abordagem interdisciplinar e contextua-
lizada do conhecimento, há um trabalho para desenvolver toda a conjuntura. 
Verificou-se que cada instituto que ministra a formação dos jovens age com 
uma grade diferente.

A Lei firma a obrigatoriedade de empresas com mais de sete emprega-
dos a contratar e matricular aprendizes nos cursos de aprendizagem, no 
percentual mínimo de cinco e máximo de quinze por cento das funções que 
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exijam formação profissional. Apesar de a não contratação acarretar Auto 
de Infração pelo MTE, muitas empresas não cumprem optando por pagar 
as multas ou a inserção por ação fiscal, o que significa que as empresas só 
recebem os jovens mediante a exigência do órgão fiscalizador, a inserção 
dessa forma é vista como prejudicial ao jovem.

O contrato de aprendizagem pressupõe frequência escolar, horário 
especial para o exercício das atividades, programa de formação técnico-
-profissional e capacitação adequada ao mercado de trabalho, conforme 
a Lei da Aprendizagem. A inclusão qualificada no contexto organizacional 
contribui para a construção da identidade do sujeito envolvendo também as 
estruturas sociais, a cultura e o histórico das relações.

O programa é voltado para jovens de 14 a 24 anos, que cursam ou con-
cluíram o ensino médio, preferencialmente, em escolas públicas, o salário 
ainda que inferior ao mínimo contribui na aquisição de independência como 
também é um complemento na renda familiar, visto que a maioria dos jovens 
é de baixa renda e se encontram em vulnerabilidade social. Esse fenômeno 
discutido por Campos e Francischini (2003) é o processo da adultização 
onde o jovem assume papéis sociais destinados aos adultos tornando-se o 
principal provedor, tomando responsabilidade precocemente para si, sem ter 
o desenvolvimento e maturidade necessários para lidar com tais demandas.

De acordo com QUINTINO & CORRÊA (2017):

Diante da constante presença de um excedente de mão-de-obra 
no mercado, o jovem encontra as piores condições de compe-
tição em relação aos adultos, tendo de assumir, na maioria das 
vezes, funções de qualidade inferior na estrutura das empresas 
para obter uma renda a fim de sustentar as despesas familiares 
ou aprópria sobrevivência, o que costuma comprometer a possi-
bilidade de formação escolar e de se qualificar profissionalmente.

A formação teórica tem suma importância pois nela o sujeito desenvolve 
os aspectos físico, moral e psicológico, aspectos estes que em sua maio-
ria não foram desenvolvidos na escola devido às condições precárias do 
ensino, segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional Nº 9.394, 
Art. 1o §2, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 
e à prática social. Através de uma abordagem interdisciplinar e contextua-
lizada do conhecimento no programa de aprendizagem há um trabalho 
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para desenvolver a integralidade do sujeito e a aquisição de competências. 
Segundo o artigo 62 da Lei 8.069 de 1990, “a aprendizagem é destinada à 
formação técnico-profissional metódica de adolescentes e jovens, desen-
volvida por meio de atividades teóricas e práticas e que são organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva”.

As instituições que atualmente ofertam os cursos, devidamente reco-
nhecidas pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) são os integrantes 
do sistema S, Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR, 
SENAT e SESCOOP), além das Entidades sem Fins Lucrativos (ESFL). A carga 
horária dos programas deverá ter no mínimo 40% de atividades teóricas, nos 
cursos de 400 horas, e 50% nas demais cargas horárias, os contratos são 
de caráter especial, a tempo parcial e com prazo determinado variando de 
11 meses a 2 anos, integrando a oferta de educação, formação profissio-
nal e experiência laboral. A Portaria 723/12 possibilitou uma nova proposta 
que é a permanência do jovem aprendiz em 80 horas teóricas de formação 
contínua nas entidades formadoras para capacitação antes do início de sua 
prática. Segundo Souza & Dalaroza, 2015, o objetivo é possibilitar segurança 
e aquisição de conhecimentos aos jovens, favorecendo as empresas no pro-
cesso de contratação. Sob o viés da psicologia social do trabalho há críticas 
quanto a modalidade de contrato que é de caráter especial destaco os estu-
dos sobre juventude e precarização de (COELHO e AQUINO, 2009, pág. 287) 
sobre o quanto as políticas públicas voltadas à inserção dos jovens “sofis-
ticaram” as formas de participação precária, seja pelos baixos salários ou a 
possibilidade de ser um trampolim natural aos empregos mais estáveis.

A inserção cada vez mais cedo no mercado denota a aquisição de 
independência financeira e a ascensão socioeconômica como possibi-
lidade de futuro. Diante da crise que o país vem passando e a falta de 
oportunidade, os jovens sem qualificação acabam migrando para o mer-
cado informal em um discurso de vantagens e autonomia nos processos 
de flexibilização do trabalho aumentando o setor informal, subempregos 
precarizando cada vez mais as condições de trabalho desses jovens. Há 
um discurso pautado na ideologia liberal, onde com o esforço pessoal, 
empreendedorismo, você pode chegar onde almeja, desviando a respon-
sabilidade social para a individual, desresponsabilizando o Estado, como 
consequência a ausência de uma instituição social que garanta os direitos 
previdenciários trabalhistas, exacerbação do individualismo e a neutrali-
zação da mobilização coletiva.
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Juventude e Trabalho

Os sentidos atribuídos ao trabalho e às formas de ser trabalhador pas-
saram por grandes mudanças na contemporaneidade, com ênfase nesse 
estudo ao jovem trabalhador. Para FRIGOTTO, 2002, essas transformações 
se fizeram presentes na transição dos jovens entre escola e trabalho, pois 
a escolaridade que antes dava aos jovens alguma possibilidade de ascen-
são social, agora se tornou uma necessidade básica, não garantindo, por si 
só, uma inserção produtiva em condições de dignidade.” Soma-se a isso os 
elevados índices de desemprego e trabalhos precarizados que afetam essa 
população.

A educação e a qualificação profissional, o mercado de trabalho e as 
políticas públicas são mecanismos fundamentais para um adolescente 
adentrar o meio corporativo. Porém essa inserção tem que ser de forma 
adequada, pois a precarização gera danos ao sujeito que vê no trabalho a 
possibilidade de crescimento e independência financeira. Compreendendo a 
atividade laboral como amadurecimento pessoal e na estruturação da iden-
tidade dos sujeitos.

Segundo Narciso, 2016 o plural da categoria juventude traduz particulari-
dades da realidade de cada sujeito, uma diversidade na maneira de vivenciar 
a juventude de acordo com a época e o contexto em que se vive.

Trazendo para a realidade brasileira falamos dos jovens filhos dos tra-
balhadores, jovens de grandes centros urbanos e de pequenas cidades, 
filhos de agricultores, jovens negros e herdeiros de uma discriminação 
escravocrata. Enfim, são sujeitos que precisam ser entendidos na sua tota-
lidade, levando em conta suas especificidades e necessidades. Segundo 
POGORZELSKI, 2018, a concepção de juventude ultrapassa as característi-
cas físicas que emanam da própria idade, é preciso levar em consideração o 
contexto histórico que esse jovem está inserido, suas necessidades, anseios 
e perspectivas.

O objeto do estudo é a revisão de publicações sobre jovens aprendizes 
e inserção laboral entre os anos de 2015 a 2019. Para elaboração dessa 
análise foi realizada uma revisão bibliográfica, sendo exploradas nas pla-
taformas LILACS, Periódicos da CAPES e Google Scholar, possibilitando a 
coleta de dados sobre a temática.

Este artigo divide-se em cinco seções, incluindo esta introdução/desen-
volvimento, onde se apresentou os conceitos de juventude e a compreensão 
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do que é o programa de aprendizagem. Na segunda seção, encontra-se a 
metodologia utilizada na revisão e na terceira a apresentação e discussão 
dos resultados, na quarta seção, são apresentadas as considerações finais 
e na quinta encontram-se as referências bibliográficas.

O presente trabalho surgiu da necessidade de compreensão da inserção 
do jovem aprendiz no mercado de trabalho como também contribuir para 
a criação e ampliação de politicas públicas de inserção no mercado diante 
das estatísticas do IBGE, em 2015, entre os jovens de 16 a 24 anos de idade, 
a taxa de desocupação foram os mais afetados que qualquer outro grupo 
etário, atingindo 21,1% da população não economicamente ativa nesta faixa 
etária. Dos 9,8 milhões de pessoas desocupadas, quase 42,0% eram jovens 
de 16 a 24 anos (IBGE, 2016). Sua relevância social se dá na busca de com-
preender a efetividade do programa para a inserção laboral dos jovens, e 
o beneficio que o programa tem trazido, proposto qualificação e inserção 
profissional visto que as modificações ocorridas no mercado de trabalho e 
a ausência de recursos tornou a juventude o principal grupo etário afetado 
pelo desemprego.

Metodologia

Este artigo é resultado de uma revisão bibliográfica que teve como obje-
tivo identificar a produção científica nacional acerca do tema “Programa de 
aprendizagem e inserção laboral uma revisão integrativa”, permitindo uma 
análise de tal processo. A delimitação para a literatura nacional se justifica 
pelo fato de ser, para a autora a base do entendimento dos fenômenos que 
circundam a temática juventude brasileira, trabalho e programa de aprendi-
zagem. Por meio da utilização dos descritores “formação de trabalhadores” 
AND “juventude” e “programa de aprendizagem” AND “juventude”, foram 
selecionados artigos científicos produzidos por pesquisadores brasileiros e 
que lidaram com dados da realidade nacional para estudo do fenômeno. A 
coleta de dados foi realizada no período de 09 setembro a 30 de outubro 
de 2019, e utilizou-se para a pesquisa as bases de dados Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Periódicos CAPES 
e Google Scholar. Como critério de inclusão foram analisados artigos com 
pesquisas empíricas e publicações dos anos de 2015 a 2019, como critério 
de exclusão não foram analisados artigos de opinião, artigos repetidos, tex-
tos incompletos, teses, dissertações, artigos de revisão bibliográfica e artigos 
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que não estivessem disponíveis na íntegra on-line.Inicialmente, a busca de 
artigos científicos que se adequassem aos critérios de inclusão se deu nas 
bases LILACS/BVS e Periódicos da Capes com os descritores Programa de 
Aprendizagem AND Juventude. Como resultados, foram obtidos 15 artigos 
na LILACS, dos quais apenas 1 estava de acordo com este estudo, e 129 
artigos nos Periódicos da Capes, dos quais apenas 1 estava de acordo com 
os objetivos do estudo. Na plataforma google escolar foram obtidos 381 
publicações, após a adoção dos critérios de exclusão foram descartados 
artigos repetidos, teses, dissertações, monografias e publicações que não 
se relacionavam com o tema, apenas 8 se adequavam ao estudo.Houve 
um número reduzido de artigos encontrados na base de dados LILACS 
utilizando os descritores Formação de trabalhadores AND Juventude, 11 
artigos, nenhum artigo foi selecionado por não estar relacionado ao tema. 
Na plataforma de periódicos da Capes utilizando os descritores Formação 
de trabalhadores AND Juventude, a busca resultou em 188 artigos, dos quais 
nenhum se adequou ao estudo. Posteriormente, realizou-se a pesquisa na 
base de dados Google Scholar utilizando o descritor Formação de traba-
lhadores AND Juventude. A busca resultou em 571 publicações, dos quais 
somente 1 se adequava ao estudo.

Resultados e discussão

Dos 914 artigos encontrados na busca inicial, foram selecionados 12 
para leitura e fichamento. Além da legislação do jovem aprendiz. Todos os 
artigos selecionados referem-se a publicações brasileiras, independente 
do idioma apresentado. O período de publicação ficou compreendido entre 
2015 e 2019. Após leitura e fichamento dos artigos selecionados, os 12 
compuseram o estudo por abordar as temáticas de jovens, trabalho e inser-
ção laboral.

Tabela 1. Características metodológicas dos artigos

Autor/Ano Natureza da 
Pesquisa Técnica de Coleta de Dados

Alonso F., Costa D., V. Ferreira e Borges M. 
(2017) Qualitativa Pesquisa de Campo, documental e observação  

participante
Alves D. e Albanese L. (2016) Qualitativa Análise Institucional do Discurso
Greebin R., Mateus J., Larentis F., Motta E. & 
Olea P. (2019) Qualitativa Questionário sobre Significados do Trabalho - 

QST
Leal P.; Mera C., Caporal B., Diverio T. (2017) Quanti-Quali Pesquisa de Campo
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Melo C. (2019) Qualitativa Entrevista semiestruturada e pesquisa de cam-
po

Pessoa M. e Alberto M. (2016) Qualitativa Entrevista semiestruturada

Quintino A. e Correa J. (2017) Quanti-Quali Pesquisa-ação com a aplicação de um ques-
tionário fechado e aberto

Rosa D. e Coutinho M. (2019) Qualitativa História Oral e Entrevistas Reflexivas

SIlva Junior, P. R. & Mayorga, C. (2016) Qualitativa Pesquisa-intervenção e Grupo de Discussão

Souza, J. & Dalarosa, A. (2015) Qualitativa Diário de Campo

Viana G., Alves S. (2017) Qualitativa Questionário aberto

Ximenes V. e Cidade E. (2016) Qualitativa Grupo Focal

Como resultados desta pesquisa, destaca-se que os diferentes discus-
sões em relação a efetividade do programa jovem aprendiz na visão dos 
jovens participantes, ressalta-se que em nenhum momento os autores a 
partir de pesquisas empíricas com os jovens, propõem que o programa não 
é válido, porém é evidente a necessidade de uma reestruturação quanto 
a grade curricular trabalhando a parte teórica aliada às necessidades das 
empresas que contratam os jovens como também a formação de um sujeito 
integral com uma abordagem humanista e cidadã. Dessa forma, com base 
nas informações encontradas, foram discutidos os entraves que prejudicam 
a proposta do programa, criticas e sugestões de melhoria.

Na pesquisa de Silva, P. R. & Mayorga, C. (2016) em Belo Horizonte os 
aprendizes trouxeram críticas em relação aos programas de aprendizagem 
profissional, os mesmos apontam que esperam “algo mais”, que pode ser 
compreendido como mais formação técnico-profissional, diante do privilé-
gio da formação humana assumida dentro dos programas como também 
proporão trabalhar a carência dos jovens, a ausência de normas e compor-
tamentos adequados para se portar no mundo do trabalho e, também, na 
vida cotidiana.

Uma das propostas pedagógicas que pareceu ser efetiva foi na pesquisa 
de ALONSO et al, 2016 com egressos de um programa de aprendizagem, os 
jovens adquirem habilidades comportamentais e técnicas imprescindíveis 
para um profissional de sucesso e se tornam pessoas mais amadurecidas 
após a participação, criando expectativas positivas em relação ao futuro pro-
fissional. Os aprendizes destacam a importância do programa como sendo 
necessário para a entrada no mundo do trabalho, pois este é um facilitador 
quando a sociedade impossibilita a contratação de um jovem seja pela falta 
de experiência, ou por preconceito. Confirmando que na visão desses jovens 
o programa foi positivo.
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Uma das pesquisas que mostrou-se positiva foi a de Graebin R. et al. 
(2019) onde os jovens aprendizes do CIEE, unidade operacional de Caxias 
do Sul, citaram as oportunidades oferecidas como a conquista do primeiro 
emprego, a aquisição de experiência, a inserção no mercado de trabalho, a 
nova visão da vida profissional, a melhora na qualidade de vida (do ponto 
de vista financeiro), o crescimento pessoal, o “ganho” de responsabilidade, 
entre outras.

Souza & Dalarosa, 2015, observam que os programas de aprendizagem, 
apesar de suas limitações, podem ser relevantes na vida de muitos jovens. 
Além das práticas aprendidas nos ambientes laborais, os jovens podem ter 
a oportunidade de um convívio social pleno que os levem a se desenvolver 
como pessoas. Como também propõem a formação contínua dos instruto-
res, programas de conscientização das empresas parceiras e dos próprios 
funcionários para acolhimento dos jovens e acompanhamento contínuo do 
aprendiz no período de seu contrato.

Na pesquisa de Alves e Albanese, 2016, a visão dos jovens entrevistados 
constituem da entidade formadora é de facilitadora da inserção no mercado 
de trabalho e isto porque, ainda que assumam a importância dos conteúdos 
teóricos ensinados, “aprendem mais na parte prática”. Aprendizado esse 
pautado na regulação de discursos e comportamentos, a qual os prepara 
para as exigências do mundo corporativo.

LEAL et al (2017), em sua pesquisa sobre a percepção de jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social e econômica do município de Cruz Alta – RS, 
que a politica publica jovem aprendiz tem papel de significativa importância 
no desenvolvimento social dos jovens e contribui na sua empregabilidade e 
principalmente amplia as suas expectativas de futuro.

Viana e Alves (2017) concluíram em sua pesquisa com jovens do SENAI 
de Ipatinga/ MG, que o curso de aprendizagem tem sido significativo para a 
maioria dos jovens não só porque auxilia na inserção no mercado de traba-
lho, como também contribui na escolha da carreira profissional e projeto de 
futuro.

Considerações finais

As atuais pesquisas têm ultrapassado os muros escolares para estudar 
as complexas relações do jovem com o trabalho, considerando as transfor-
mações nesse campo e as experiências concretas de jovens diante de um 
cenário de desemprego, precarização e ações públicas.
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Da pesquisa emergiu uma nova visão, da compreensão e atuação do 
Programa de Aprendizagem, e a possibilidade sob o viés da psicologia social 
na construção e realização de um projeto de intervenção psicossocial que 
promova o desenvolvimento psicossocial e profissional dos jovens apren-
dizes. É evidente a necessidade da inclusão de um psicólogo trabalhando 
com a orientação profissional com intervenções onde é dado espaço de 
fala ao jovem, que envolvam autoconhecimento, construção da identidade 
profissional, do projeto de futuro, possibilitando uma critica, uma reflexão 
sobre escolha profissional e o desenvolvimento de habilidades que facilitem 
a inserção no mercado de trabalho.

A inclusão de um programa de acompanhamento psicossocial junto aos 
jovens trabalhadores poderia promover um espaço de reflexão que desen-
volva o posicionamento crítico. Ao se inserirem no mundo do trabalho, a 
postura questionadora permitirá que não perpetuem práticas de desrespeito 
às leis trabalhistas e tomem sua atividade como formadora constante de 
sua própria identidade como sujeito e cidadão.

Souza & Dalarosa, 2015 trazem como contribuição que a educação pre-
cisa ainda voltar suas ações para uma formação profissional de melhor 
qualidade, buscando uma qualificação sólida que compreenda aprendizagem 
técnica, social, cultural e verdadeiras oportunidades de desenvolvimento.

A politica pública programa de Aprendizagem se mostrou efetiva na 
maioria nas pesquisas aqui citadas porém se a mesma fosse seguida a 
risca, a inclusão de jovens no mercado se daria com um volume maior. Um 
dos entraves encontrados é de haver a resistência de empregadores na con-
tratação, é necessário um trabalho governamental de conscientização dos 
empregadores quanto a importância do programa para que não seja visto 
como um custo, mais sim como um investimento. A organização que vê o 
jovem aprendiz somente como um cumpridor de cotas, tem menos capaci-
dade de formar um jovem.

No entanto, na pesquisa de Melo (2019), fica evidente que a difusão de 
ações de formação profissional como mecanismos de combate à pobreza e 
ao desemprego encobrem a crise estrutural do capital e a redução dos pos-
tos de trabalho decorrentes da baixa capacidade de crescimento econômico 
dos países. Dessa forma, a orientação ideológica difundida baseia-se na res-
ponsabilização dos sujeitos pela sua condição de desemprego e de pobreza. 
É necessário que o jovem venha ter senso crítico e conhecimento pois já tira 
o peso da autorresponsabilizaçãoque a lógica neoliberal dissemina. 
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E evidenciado nas pesquisas que os jovens aprendizes percebem o traba-
lho como a porta de entrada para o mundo adulto, como uma oportunidade 
de desenvolvimento e aprendizagem, além da conquista da independência 
financeira, o que favorece seu amadurecimento pessoal. A rede de contato 
com funcionários e uma cultura empresarial, a partir das trocas estabeleci-
das, contribui para formar uma identidade profissional.

Uma das principais criticas que surgiram foi a falta de garantias após o 
término da sua participação no programa estando na condição de desem-
pregado. Esse processo produz como efeitos psicossociais desesperança e 
incertezas na construção de seus projetos de vida e de futuro.

Pensar na inclusão deveria se traduzir na promoção de mudanças que 
pudessem melhorar as condições de vida, perspectivas profissionais futu-
ras a partir do despertar do sentimento de pertencimento e de identificações 
que venham contribuir para o desenvolvimento pessoal no âmbito profis-
sional. O trabalho é construtor da subjetividade do ser humano, e, portanto, 
deve ser tomado como tema de relevância social, principalmente na faixa 
etária a qual o estudo e refere.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o conceito de curriculo 
na formação de novos professores, por meio das contribuições de Sacristán 
(2000), bem como refletir sobre sua importância. Para tanto foi realizado 
uma pesquisa biográfica, estabelecendo um diálogo entre os conceitos 
apresentados pelo autor e os dados de uma pesquisa quantitativa realizada 
com professores da rede pública do Maciço de Baturité. Após a análise dos 
dados, percebeu-se que quando o currículo é entendido como um conjunto 
de práticas, por meio das quais significados são produzidos e comparti-
lhados no ambiente escolar, o mesmo destaca-se no que diz respeito e o 
acolhimento das manifestações culturais dos estudantes, por mais diversos 
que sejam.
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Introdução

Uma educação básica preparatória para compreender o mundo no qual 
temos que viver, exige um currículo mais complexo do que o tradicio-
nal, desenvolvido com outras metodologias. O termo currículo provem 

da palavra currere carreira, a um percurso que deve ser realizado e, por 
derivação, a sua representação ou apresentação. Sacristán (2000) salienta 
ainda, que o termo faz juízo um percurso a ser trilhado. Enquanto a escola-
ridade é um caminho, o currículo é considerado sua força, seu conteúdo e 
guia que levam ao progresso do sujeito pela escolaridade.

Para o currículo acontecer, em sua totalidade, Sacristán (2000) conjectura 
que se observe sua problemática a partir da reflexão sobre: que objetivos se 
pretende alcançar, o que ensinar, por que ensinar, para quem são os obje-
tivos, quem possui o melhor acesso às formas legítimas de conhecimento, 
que processos incidem e modificam as decisões até que se chegue à prá-
tica, como se transmite a cultura escolar, como os conteúdos podem ser 
inter-relacionados, entre outros questionamentos pertinentes. O currículo 
escolar pode ser atrelado somente a um documento, um registro de conteú-
dos, tal como era entendido na década de 1920. Mais que isso, o currículo se 
constitui a partir das relações estabelecidas entre sujeitos reais, concretos.

As escolas vão se tornando cada vez mais agentes primários de socia-
lização, instituições totais, porque incidem na globalidade do indivíduo 
(GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 56). Com base nisto, a cultura na escola se 
manifesta em todas as dimensões, seja estrutural ou de convívio, ela se faz 
presente e é parte integrante da bagagem educacional do aluno. A relação 
que se estabelece entre escola e cultura não é uma relação de correspon-
dência ou reflexo. A escola não cumpre a função de reproduzir somente a 
cultura da sociedade da qual é parte. Ela escola seleciona, reelabora e reu-
tiliza elementos da cultura, conformando o que o sociólogo da educação 
Jean-Claude Forquin (1993), denomina de “cultura escolar”.

Assumindo essa cultura escolar uma dinâmica própria, com autonomia 
relativa. Outro elemento que compõe a cultura escolar são saberes ou prá-
ticas discursivas que estruturam as relações sociais na escola, na sala de 
aula, na sala dos professores, na sala da direção, nos corredores, no pátio, 
nos vários aspectos do fenômeno educacional. Olhar a escola na perspec-
tiva cultural nos auxilia a compreender os múltiplos sentidos que a educação 
pode assumir para os mais diversos indivíduos e grupos sociais e culturais 
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inseridos nos variados contextos escolares. Estes conceitos nos rodeiam 
e formam o modo de pensar e agir, diante disto desbravar os conceitos á 
cerca da cultura na formação de novos professores se fazem necessários 
por possuir uma vasta área de importância na sua pratica docente.

Este artigo visa analisar o conceito de cultura na formação de novos 
professores na visão de Sacristán, visto que muito se tem discutido sobre 
a incorporação da cultura no processo de ensino-aprendizagem. Logo a 
pesquisa se justifica pela importância de agregar novas percepções a biblio-
grafia já existente sobre o contexto abordado, com ênfase nos conceitos de 
cultura e escola.

Para este estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica na obra de Sacristán 
(2000) e pesquisa quantitativa com cinco professores da rede publica do 
Maciço de Baturité. Feita as análises de dados, podemos constatar que 
quando compreendida no currículo, a cultura, tende a ser uma grande ponte 
entre o aluno e o professor, facilitando o processo de ensino aprendizagem e 
favorecendo a construção social de todos os indivíduos envolvidos no con-
texto educacional.

Metodologia

Para esta pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica baseando-se 
em Lakatos (2016), no que diz a utilização de fontes secundárias, uma vez 
que para compreender o tema pesquisado foi necessário abranger pontos 
da bibliografia já existente do mesmo. Neste caso, foi empregue a obra “O 
currículo: uma reflexão sobre a prática (2000)”.

Também foi aplicado a este estudo a pesquisa quantitativa, que segundo 
Mattar (2001), busca a validação das hipóteses mediante a utilização de 
dados estruturados, estatísticos, com análise de um grande número de 
casos representativos, recomendando um curso final da ação que quanti-
fica os dados e generaliza os resultados da amostra para os interessados.

Os sujeitos de pesquisa foram 5 professores da rede pública do Maciço 
de Baturité, com formação inicial em Letras, atuando em séries variadas, 
sendo os instrumentos de coleta questionários e anotações em diário de 
campo.
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Resultados e discussão

Esta discursão se voltara para um recorte de dados coletados junto aos 
professores, participantes desta pesquisa, no que diz respeito à presença da 
disciplina de currículo e sua percepção sobre o conceito de cultura dentro da 
escola, para tanto suas respectivas respostas irão compor as reflexões que 
seguirão.

A política neoliberal, norteadora das decisões políticas e econômicas, 
incorpora-se na educação nacional e na formação de seus professores. A 
constatação deste fato justifica os períodos de transformações na educa-
ção escolar brasileira e nos apontam a certeza de uma questão, a escola 
se modificou durante esses períodos, fortemente influenciada por fatores 
históricos, econômicos, sociais, políticos, entre outros. Sendo assim, a for-
mação do professor também passou por reformulações, entre elas a entrada 
da disciplina de currículo em licenciaturas.

O primeiro dado a ser discutido apresenta que dos cinco professores 
entrevistados, apenas um cursou a disciplina voltada para o estudo do currí-
culo. Não é possível pensar o currículo sem levar em conta que professores 
precisam se atualizar e a formação é o caminho ideal para isso ocorrer. As 
reflexões sobre currículo devem fazer parte da formação continuada dos 
docentes, numa perspectiva de concebê-lo como uma proposta de trabalho 
colaborativo.

Acreditamos que o currículo não deve restringir-se a conteúdos pre-
determinados. Nesse sentido, nada de conteúdos rígidos, estanques, sem 
sentido. O currículo deve fazer sentido para aluno e professor. A educação é 
um ato político e, portanto, não há educação neutra, ou seja, o professor deve 
se questionar a todo o momento a quem ele está servindo. Logo a forma-
ção precisa ser entendida, inclusive pelos poderes que regem as instituições 
de ensinos superiores, como uma constante busca pelo entendimento do 
magistério.

Como docentes, somos impelidos a nos certificarmos das nossas inten-
ções curriculares. Dito isto, o currículo pode contribuir para uma educação 
que seja de fato política, que permita uma leitura criteriosa da sociedade e 
das complexas relações de poder existentes entre os sujeitos envolvidos no 
processo educativo.

Dos cinco professores entrevistados, foi descoberto que apenas um pro-
fessor havia cursado esta disciplina durante sua formação. Sacristian (2000) 
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coloca que o currículo escolar se constitui no dialogo entre os agentes pre-
sentes no contexto educativo. Sabemos que estes agentes são sujeitos, que 
possuem valores, princípios, posturas que se formam a partir das relações 
sociais que eles constroem entre si, pautados em sua historia e cultura. São, 
então, diferentes.

Outro dado que trazemos neste texto, trata-se da formação em meto-
dologias ativas, onde foi coletado que apenas dois, dos cinco professores, 
cursaram esta disciplinas e/ou fizeram cursos de formação continuada vol-
tada a essa temática. As metodologias ativas de ensino aproximam-se cada 
vez mais dos espaços formais de ensino, por trazerem contribuições positi-
vas nos processos de ensino e de aprendizagem.

Contudo foi possível observar que ainda existe uma carência de formação 
docente voltada para o real entendimento do currículo dentro do ambiente 
escolar.

Considerações finais

Diante as analises aqui levantadas, percebeu-se ainda haver uma defi-
ciência quanto à presença do entendimento do que é currículo na sua 
definição real e significativa dentro do sistema educacional. Compreende-se 
então que o currículo é um polo a ser alcançado e entendidos diante de 
politicas publicas, como requisito na formação de professores, seja qual 
licenciatura esteja cursando. 

É um meio para analisar a comunicação entre as ideias e os valores. 
Contudo sua concre tização perpassa pela prática do contexto real no qual 
se insere, sendo uma expressão da relação teórica e prática no aspecto 
social e cultural.
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temáticas de gênero, empoderamento feminino e diversos temas que envol-
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objetivos do Instituto Federal de Goiás em proporcionar educação pública, 
gratuita e de qualidade na formação técnica integrada ao nível médio, em 
uma proposta interdisciplinar que busca correlacionar conteúdos e discipli-
nas além de dialogar sobre temáticas de interesse do público adolescente.
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Introdução

A adolescência é a fase de transição da infância para a vida adulta. É 
nessa fase que ocorre mudanças biológicas, cognitivas, emocionais 
e sociais, é um importante momento para que seja feita a adoção de 

novas práticas de comportamentos e ganho de autonomia, mas também é 
uma fase em que ocorre a exposição a diversas situações de riscos compor-
tamentais como o tabagismo, consumo de álcool, alimentação inadequada, 
sedentarismo entre outros. Esses fatores, por sua vez, estão associados ao 
desenvolvimento da maioria de doenças crônicas não transmissíveis como 
as cardiovasculares, diabetes, câncer, que lideram as causas de óbito na 
vida adulta, no país e no mundo (BRASIL, 2009).

Existem na literatura, vários trabalhos sobre fatores de risco à saúde de 
estudantes, tais como aspectos nutricionais, tabagismo, consumo de drogas 
(LEVY, 2010; SILVA et al., 2012). Os agravos que podem ocorrer nesse grupo 
populacional incluem os de saúde bucal (GRANVILLE-GARCIA, 20020) que, 
por sua vez, possuem impactos sobre as atividades diárias dos estudantes 
podendo influenciar negativamente o rendimento acadêmico (FREIRE et al., 
2012).

E também na adolescência que o início da atividade sexual tem sido mais 
frequente e essa é uma questão importante, pois o sexo desprotegido está 
associado à gravidez na adolescência e também é fator de risco para doen-
ças sexualmente transmissíveis – DST, como a AIDS.

Ainda são temas importantes que perpassam a saúde dos adolescentes 
a percepção da imagem corporal, o sedentarismo e a violência. Ressalta-se 
que todos esses temas estão relacionados com a saúde e o bem-estar 
biopsicossocial dos adolescentes e que vários agravos podem ser preveni-
dos, em grande parte por mudanças no comportamento dessa parcela da 
população.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, reali-
zada pelo IBGE, em 20020 o Brasil tinha 34,5 milhões de adolescentes entre 
10 e 19 anos e a grande maioria destes frequentava a escola 97,9% na faixa 
etária de 10 a 14 anos e 204,1% na faixa etária de 15 a 17 anos. Assim sendo, 
a escola se constitui em um espaço privilegiado para implementar políticas 
públicas, especialmente de saúde, para indivíduos dessa faixa etária.

A saúde da população de estudantes deve estar entre as prioridades das 
instituições de ensino, pois são ambientes que favorecem a realização de 
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práticas promotoras de saúde. Dessa forma, pode haver influência dessas 
instituições nas condições de saúde e qualidade de vida dos estudantes e de 
outras pessoas (FREIRE et al., 2012).

A educação em saúde é um processo capaz de modificar o compor-
tamento das pessoas e é papel dos profissionais de saúde reconhecer as 
necessidades de determinado grupo populacional e despertar a sua atenção 
para sua responsabilidade em manter-se saudável, colocando-o ciente da 
importância de sua participação nesse processo.

O Instituto Federal de Goiás – Campus Itumbiara é responsável pela edu-
cação de adolescentes, jovens e adultos, sendo que uma parcela importante 
é constituída por alunos cursos técnicos integrados ao ensino médio, que 
em sua maioria permanecem dentro do campus em tempo integral, portanto 
é de interesse e responsabilidade social da instituição de ensino desenvolver 
programas que visem à contribuição para o bem-estar biopsicossocial do 
estudante e a promoção da saúde e prevenção de agravos.

Assim, o projeto “Roda de Conversa Meninas do IFG”, realizado no IFG 
Campus Itumbiara desde o ano letivo de 2018, justifica-se pela necessi-
dade de desenvolver atividades extracurriculares com as estudantes do IFG 
que permanecem no campus por tempo integral, ao mesmo tempo em que 
promove a formação integral aos estudantes a partir da difusão de conheci-
mentos, atendendo assim os objetivos da assistência estudantil.

Além disso, emerge da demanda apresentada ao Núcleo de Atendimento 
às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE)5 e identificada nos 
Conselhos de Classe realizados, da necessidade de criar espaços de moti-
vação para as alunas, bem como momentos para discussão sobre cuidados 
com a saúde e autoestima. Há, ainda, um movimento de discussão sobre 
gênero crescente no espaço escolar e questões de empoderamento femi-
nino e valorização da vida que perpassam o cotidiano escolar e carecem de 
espaço para discussões. O projeto é mais um canal de formação da institui-
ção, pensando a natureza dos institutos federais.

5 De acordo com o Parágrafo único da Resolução CONSUP/IFG de 01, de 04 de janeiro de 2018, o 
NAPNE é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Ensino por meio do Núcleo de Ações lnclusivas, insti-
tuído em cada campus do IFG e é responsável pelas ações de acompanhamento às necessidades 
educacionais específicas e tem por finalidade promover a cultura da educação para a convivência 
e aceitação da diversidade, além de buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, comunicacionais, 
educacionais e atitudinais na instituição, de forma a promover a inclusão da comunidade acadêmi-
ca com necessidades específicas.
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Considerando as demandas institucionais e os movimentos de gênero 
reconhecidos pelo Campus, este artigo se propõe a realizar um relato de 
experiência do Projeto de ensino Roda de Conversa Meninas do IFG. O pro-
jeto tem promovido encontros entre as alunas do IFG-Campus Itumbiara, 
matriculadas nos diversos níveis de ensino, proporcionando momentos de 
debate, discussão e reflexão sobre assuntos relacionados à adolescência, 
educação, trabalho, gênero e saúde. Assim, busca-se demonstrar relatos 
vivenciados nas rodas de conversa e a importância desses debates junto a 
esse público de meninas adolescentes no IFG campus Itumbiara.

Metodologia

O projeto de ensino Roda de Conversa Meninas do IFG é realizado em 
encontros quinzenais no Instituto Federal de Goiás - Campus Itumbiara no 
horário das 13h às 14h30, visto que as aulas iniciam às 14h45 no período 
vespertino, para as alunas dos cursos técnicos integrado ao ensino médio. 
A proposta do projeto visa trabalhar com temáticas que vão além das emen-
tas do currículo de cada curso, proporcionando momentos de diálogos entre 
as jovens e servidoras, junto com profissionais de diversas áreas, que são 
convidadas para debater a temática escolhida, tornando-se um espaço de 
acolhimento, reflexão, atividades e interação entre as jovens que ficam o 
tempo integral no IFG.

As rodas de conversas iniciaram-se em 2018 e, em 2019, foram subme-
tidas como projeto de ensino, por meio de um edital, o qual foi contemplado. 
São realizadas reuniões, com as discentes que fazem parte do projeto 
como integrantes, totalizando oito jovens, para o planejamento das rodas 
seguintes, sendo que as discussões e avaliações das rodas realizadas são 
de grande relevância, tornando-se norteadoras para o desenvolvimento do 
projeto. Após o planejamento das rodas, são realizados convites para que as 
discentes e servidoras participem deste projeto.

A metodologia utilizada nos encontros é a roda de conversa que prio-
riza as discussões em torno de uma temática (MÉLLO et al., 2007). Trata-se 
de uma dinâmica interativa baseada em um processo dialógico que tem o 
objetivo de construir um espaço em que os participantes reflitam sobre o 
cotidiano, processos históricos, sociedade, saúde e temas correlacionados 
com a própria vida.

De Figueiredo e De Queiroz (2012) dialogam que a roda de conversa é uma 
metodologia participativa que favorece uma prática dialógica possibilitando 
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o exercício de trocas de experiências compartilhadas. Assim Sampaio, et al. 
(2014) também afirmam que as rodas de conversas possibilitam encontros 
dialógicos, criando possibilidades de produção e ressignificação de sentido 
– saberes – sobre as experiências dos partícipes.

Durante as rodas de conversa, há uma interlocutora que aborda o tema 
de forma acessível e próxima às jovens, trazendo suas experiências nas 
respectivas áreas de formação. As conversas fluem de acordo com as expe-
riências das participantes e sua liberdade para expressarem. Trata-se de 
criar um ambiente acessível, de ensino-aprendizado não formal, no qual 
todas se sintam livres para falarem, sabendo que cada uma pode fazer parte 
do processo de aprendizagem da outra, e que as experiências são valoriza-
das para uma construção maior. Dessa forma, torna-se possível dialogar 
diferentes temas durante as rodas.

Resultados e discussão

Como resultados deste Projeto de Ensino, tem-se que os encontros 
foram bastante produtivos e possibilitaram momentos de diálogo e inte-
ração entre as estudantes do Campus. Temáticas como gênero, sexismo, 
violência, preconceito e direitos sociais foram bastante discutidas. Abaixo 
está a logomarca desenvolvida por profissionais do IFG para divulgar o pro-
jeto, ilustrando um pouco de sua proposta.

Figura 1 – Logomarca do projeto Roda de Conversa Meninas do IFG

Fonte: Arquivos do IFG – Campus Itumbiara
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Iniciado em junho de 2019, o projeto desenvolveu tais temáticas, sendo 
que foram realizadas as “Rodas de Conversas Meninas do IFG”, com os títu-
los abaixo:

1. Oficina de Customização de Roupas e Acessórios;
2. Enfim, Férias!;
3. Adolescer: mudanças na mente e no corpo de uma menina tornando-

-se mulher;
4. Violência contra as mulheres, legislação e feminicídio: conhecer para 

se proteger e proteger as “manas”;
5. Saúde, bem-estar: cuidados pessoais, sexualidade, puberdade e 

nutrição.

Entre os encontros realizados, optou-se por apresentar a discussão de 
três encontros importantes e realizados no ano de 2019. A primeira roda foi 
realizada no formato de oficina ao ser inserida à Semana do Meio ambiente 
do IFG-Itumbiara. O público-alvo do projeto é constituído de adolescentes 
do sexo feminino, de faixa etária entre 15 e 18 anos, sendo ampliado às 
discentes dos cursos superiores do IFG-Itumbiara e as servidoras são con-
vidadas a participarem. O número de participantes varia de acordo com a 
roda, sendo que fatores como plantão de estudos, provas nos horários ves-
pertino dificultam a participação, por outro lado, sabemos que o projeto atrai 
as jovens que se identificam com as temáticas abordadas e que a mudança 
que ocorre em suas colegas é outro aspecto que as estimulam. Em média, 
participam das rodas de conversas 15 adolescentes, variando para mais ou 
menos.

A oficina de customização de roupas e acessórios permitiu o contato 
com a agulha, com tecidos, roupas, tipos de pontos para realizar a aplicação 
de detalhes, bem como olhar para si e compreender quais são os gostos, 
preferências, estilos e que a customização de roupas pode ser uma forma de 
tornar uma peça velha, nova, bem como gerar renda, de forma descontraída.

As servidoras que promoveram a oficina, trouxeram exemplos de roupas 
que foram customizadas, como vestidos que se tornaram saias, barras de 
calça jeans que foram transformadas em bolsas, blusas que passaram por 
processos químicos para formar estampas exclusivas ou que receberam 
apliques. A oficina contou com a participação de duas senhoras que se ins-
creveram para a atividade, e que puderam colaborar com algumas dicas de 
costuras, enriquecendo o momento e repassando experiências profissionais 
e de vida.
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Uma professora que participou da oficina sugeriu que algo semelhante 
poderia ocorrer com periodicidade, como forma de terapia, uma necessi-
dade recorrente entre muitas jovens, servidoras e mulheres. Espaços em 
que o feminino pudesse se encontrar para fortalecer e desenvolver habi-
lidades que favorecem a autoestima, o autoconhecimento e promovam a 
socialização e possibilidade de renda.

Antes de entrarem de férias, em meio às avaliações finais bimestrais 
do primeiro semestre, uma roda foi realizada para pensar nos quinze dias 
de férias que estavam previstos em calendário acadêmico. As discentes 
trouxeram para a roda, ou elaboraram durante a roda, o que gostariam de 
realizar nesse período. Chamou a atenção como elas estavam necessitando 
de dormir, sair com os amigos para uma pizza, realizar ações de autocui-
dado como hidratar cabelos e se olharem no espelho, ter um tempo com a 
família, assistir a filmes e realizar leitura de um novo livro e a perspectiva de 
iniciar uma atividade física.

Os relatos evidenciaram como um curso em período integral, com média 
de 18 disciplinas, consome grande parte da vida dessas jovens e que olhar 
para tudo isso requer cuidado e direcionamento para que o processo passe 
e consigam atingir um dos objetivos principais, que é a conclusão do ensino 
médio e a entrada na tão almejada universidade. O curso técnico ainda é 
uma lacuna que precisa ser trabalhado, para que as jovens percebam que 
uma oportunidade de trabalho no período da universidade. Porém, trata-se 
de uma discussão que vai além deste projeto de ensino, em grupos de tra-
balhos institucionais.

A roda com o tema “Adolescer: mudanças na mente e no corpo de uma 
menina tornando-se mulher” foi a primeira do segundo semestre de 2019, 
logo no retorno das férias e buscou abordar um tema leve e pertinente à 
última roda. Como foi realizada em agosto, pôde-se perceber que as alunas 
estavam mais acessíveis e disponíveis a participarem. A roda foi marcada 
pelo autoconhecer, autoavaliar. As jovens pontuaram situações vivenciadas 
em sala de aula com os meninos e que antes tinham outra visão, mas que 
agora conseguem observar o quanto seria importante ser e fazer diferente.

A roda intitulada Violência contra as mulheres, legislação e feminicídio: 
conhecer para se proteger e proteger as “manas” teve a presença de uma 
advogada que realizou trabalho na cidade do Rio de Janeiro na área cri-
minal, tendo contato com mulheres e evidenciou que a violência contra a 
mulher independe de classe social e raça. Uma docente que participou da 
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roda trouxe uma fala muito importante, fazendo um paralelo. A roda foi fina-
lizada com uma dinâmica na qual puderam escrever uma pergunta e uma 
frase para proteger as manas, as quais iremos apresentar em um artigo com 
maior profundidade, visto a importância sobre o tema e a participação de 
todas.

Já o encontro denominado “Saúde, bem-estar: cuidados pessoais, sexua-
lidade, puberdade e nutrição” contou com a participação de uma profissional 
convidada, formada em Ciências Biológicas e que atua nas áreas ambien-
tal com a elaboração de projetos e terapêutica. A roda ocorreu no pomar 
do IFG-Itumbiara, fazendo o uso de espaços naturais e distintos das salas 
de aula. Foram abordados aspectos da adolescência como as variações 
hormonais, autocuidado, nutrição, projeção de vida futura, despertando as 
adolescentes a olharem para si, como estão se sentindo e como é possível 
fazer mudanças.

Discutiu-se sobre processos de pressão, como escolha de um curso 
superior, prova do ENEM, vestibular, finalização de ciclos e despedidas, já 
que as alunas do terceiro ano estão passando por esse processo. Foi pos-
sível observar na fala da aluna do primeiro ano, a sua história para entrar no 
IFG fazendo um paralelo com aquelas que estão no processo de

conclusão do curso. A dinâmica de “olhar para a sua própria sombra”, foi 
importante para que pudessem perceber o quanto todas são importantes, 
que são constituídas por qualidades e que possuem dificuldades, e que está 
tudo certo, pois essa duplicidade favorece o crescimento de cada uma. Ao 
olharem uma para a outra, perceberam o quanto é possível, mesmo na tur-
bulência, olhar para si, olhar para a solução e ter melhores condições para 
fazerem escolhas.

Considerações finais

Com a realização deste projeto de ensino, percebeu-se que foi possí-
vel criar espaços de motivação para as alunas, bem como momentos para 
discussão sobre cuidado de saúde, violência, beleza, preconceitos, este-
reótipos sociais, sexualidade e autoestima. É de interesse deste projeto 
levantar um movimento de discussão sobre gênero crescente no espaço 
escolar e questões de empoderamento feminino e valorização da vida que 
perpassam o cotidiano escolar e carecem de espaço para discussões. Suas 
ações colaboraram para que as alunas e servidoras do IFG desenvolvam o 
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fortalecimento de suas capacidades de reflexão e interpretação da realidade 
social, seu protagonismo e autonomia.

As jovens do ensino médio que estudam em tempo integral dispõem do 
tempo livre entre as aulas propostas na grade curricular das 12h às 14h45, 
sendo que muitas sentem falta de espaços de interação e momentos nos 
quais elas possam se expressar e dialogar sobre questões ligadas à juven-
tude e à adolescência. Dessa forma, este projeto espera proporcionar um 
preenchimento desse tempo livre com atividades que propiciem discussão e 
interação social, que contribuam para o desenvolvimento da argumentação, 
capacidade de expressão articulação de ideias das jovens e sororidade.

Além disso, tem sido possível a discussão de temas transversais pro-
postos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que nem sempre são 
contemplados pelo currículo oficial, devido a fatores diversos, que são essen-
ciais para a formação escolar do aluno. Também é resultado deste projeto 
a contribuição e colaboração do Departamento de Áreas Acadêmicas, com 
a certificação da estudante e a obtenção de horas complementares essen-
ciais para a sua formação, além daquela vivenciada em sala de aula.
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Resumo: As escolas de pensamento econômico buscam explicar como 
acontece o sistema de produção de riquezas, a divisão de classes, a neces-
sidade da mão de obra, as mudanças quanto a centralidade da produção 
que acontecem dentro do próprio sistema em decorrência aos interesses 
dos capitalistas. Cada escola apresenta como acontece o acúmulo de rique-
zas, a exploração do trabalhador, a importância da interferência do estado 
nos momentos de crise do sistema. Diante do exposto objetivamos apre-
sentar as escolas de pensamento econômico e suas contribuições para 
a compreensão do sistema capitalista. Nosso estudo parte das seguintes 
questões norteadoras: Quais são as escolas de pensamento econômico? 
Como se dava o processo produtivo de mercadorias em cada uma delas? 
Qual o papel do Estado e sua relação com o sistema capitalista? A partir 
do breve exposto das escolas de pensamento econômico, destacamos 
sua importância para a economia mundial, visto que elas contribuíram na 
compreensão dos processos históricos ocorridos por meio do estudo apro-
fundado da economia política em diferentes contextos.
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Capitalismo.
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Introdução

A sociedade ao longo do seu processo histórico esteve organizada de 
várias maneiras, sofrendo mudanças políticas, econômicas e sociais. 
Dessa maneira, houve uma significativa transformação no modo de 

sobrevivência humana. Inicialmente, na comunidade primitiva a terra não 
era de propriedade privada era um bem comunal, os indivíduos eram livres 
e tinham direitos iguais, mesmo ocorrendo a divisão do trabalho, este não 
se caracterizava pelo grau de importância deste, mas sim, pela relação justa 
que cada função ocupava na produção para a subsistência.

Além disso, neste modo de produção não havia a acumulação de bens ou 
produção de excedentes devido as limitações dos instrumentos de trabalho, 
de modo geral, esta sociedade era regida pelas leis da natureza.

Segundo Ponce (2001):

Coletividade pequena, assentada sobre a prioridade comum da 
terra e unida por laços de sangue, os seus membros eram indi-
víduos livres, com direitos iguais, que ajustaram as suas vidas 
às resoluções de um conselho formado democraticamente por 
todos os adultos, homens e mulheres da tribo. O que era pro-
duzido em comum era repartido com todos, e imediatamente 
consumido. O pequeno desenvolvimento dos instrumentos de 
trabalho impedia que se produzisse mais do que o necessário 
para a vida cotidiana, por tanto a acumulação de bens. (PONCE, 
2001, p.17).

Com o desenvolvimento das forças produtivas, seguido da evolução da 
capacidade de trabalho humano acontece a modificação nas técnicas do 
trabalho gerando assim a produção excedente. Neste contexto, a divisão do 
trabalho assume uma nova característica resultado do aumento de exce-
dente de produção, suscitando assim novas funções como os organizadores 
e administradores, as tribos que guerrilhavam entre si em que outrora a que 
viesse perder a batalha tinha sua vida ceifada, agora com a produção exce-
dente, os perdedores passam a condição de escravos, da mesma maneira 
que, a terra aos poucos deixa de ser comum e passa a ser propriedade pri-
vada e hereditárias.

Com o advento do feudalismo na idade média, todo o modo de produ-
ção se modifica, não há mais as questões tratadas no escravismo que seria 
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o senhor da terra e seus escravos, sendo estes últimos os realizadores de 
todo o trabalho braçal na terra. Agora há o senhor feudal e o vassalo, onde 
o senhor feudal possui a propriedade e meios de produção, mas os dispo-
nibilizava aos vassalos em troca de sua força de trabalho, que produzem os 
bens para este primeiro em prol de um acordo mútuo, onde há uma troca de 
necessidades a ser atendidas.

Com a transição do feudalismo para o mercantilismo passa a haver o 
crescimento e a organização dos burgos e logo em seguida para o sistema 
capitalista, os burgos se caracterizavam pelas trocas de produtos entre os 
feudos, os burgueses se doavam ao comércio e a confecção de artesanato, 
com o crescimento da economia no século XIX se forma a burguesia. A par-
tir deste momento o foco do mercantilismo seria o acúmulo de capital e 
a intervenção do Estado na economia, onde para Adam Smith, o dever do 
Estado foi dar ênfase aos produtos regionais manufaturados de forma que 
se taxe a mercadoria estrangeira, assim com a expansão marítima surgiu a 
procura pelos metais preciosos, mas para balança comercial ser favorável 
seria necessário um maior índice de exportação e menor importação, dessa 
forma coadunaria no desenvolvimento da riqueza das nações.

O capitalismo se desenvolve em três fases, a mercantilista que se iniciou 
no século XV até XVIII, buscavam riquezas e produtos nas terras para que o 
comércio pudesse se desenvolver. Por volta do século XVIII com a revolução 
industrial pode-se consolidar a segunda fase, denominada como indus-
trial, em que as máquinas foram instaladas para a substituição de pessoas, 
desse modo aumentaria a produção. A Monopolista surge no século XX, no 
qual comércio entra em um amplo crescimento e a economia passa a ser 
dominada por bancos e grandes corporações.

Dito isso, a partir do século XVIII surge as escolas de pensamento econô-
mico, sendo suas pioneiras as escolas fisiocracia e clássica. O pensamento 
fisiocrata baseia-se na agricultura como centralizador da circulação de 
renda, por ser uma prática que vem da terra produz valor, portanto seguindo 
o conceito de ordem natural fincado pelo cristianismo de forma que esteja 
atrelada ao bem da humanidade. Pensadores fisiocratas defendem também 
sobre o quão benéfico o liberalismo e individualismo são para a economia, 
aqui a única função do Estado no campo econômico seria o de garantir a 
livre concorrência e o direito à propriedade privada.

A escola clássica surgiu em 1776 com a publicação do livro “A riqueza 
das nações” de Adam Smith, sendo caracterizada pela defesa do liberalismo 
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e individualismo econômico, acredita na origem do trabalho como fonte 
de riqueza. Para o classicismo, a produtividade não se detém na agricul-
tura, ponto defendido pela fisiocracia, mas se estende as demais atividades 
econômicas, sendo aqui o fator fundamental para o desenvolvimento da 
economia a divisão do trabalho. Smith introduziu o conceito de produção em 
série, onde cada funcionário em uma fábrica é responsável por uma função 
na produção geral, gerando assim maior produtividade e consequentemente 
mais lucro.

Posteriormente surgem as demais escolas do pensamento econômico, 
sendo elas a neoclássica, marxista, keynesiana, monetarista e austríaca, 
cada uma apresenta características particulares convenientes ao recorte 
histórico durante o qual surgiram. Neste mesmo período, meados do séc. 
XVIII, se introduz o sistema capitalista, a partir deste as escolas econômicas 
passam a se voltar diretamente para o sistema vigente de produção.

As escolas de pensamento econômico buscam explicar como acontece 
o sistema de produção de riquezas, a divisão de classes, a necessidade 
da mão de obra, as mudanças quanto a centralidade da produção que 
acontecem dentro do próprio sistema em decorrência aos interesses dos 
capitalistas. Cada escola apresenta como acontece o acúmulo de riquezas, 
a exploração do trabalhador, a importância da interferência do estado nos 
momentos de crise do sistema.

Diante do exposto objetivamos apresentar as escolas de pensamento 
econômico e suas contribuições para a compreensão do sistema capita-
lista, para tanto foi realizado um estudo bibliográfico consubstanciado 
teoricamente em Moretti e Lélis (2007), Hunt (2013). Nosso estudo parte 
das seguintes questões norteadoras: Quais são as escolas de pensamento 
econômico? Como se dava o processo produtivo de mercadorias em cada 
uma delas? Qual o papel do Estado e sua relação com o sistema capitalista?

Escolas do Pensamento Econômico: Mercantilismo, Fisiocracia 
e Clássica

No início do século XVIII surgiu o primeiro modelo de escola econômica, 
idealizado por François Quesnay (1694 – 1774) a escola fisiocrática pensava 
na sociedade como um organismo vivo em que o acúmulo de bens seria a 
sua energia vital. Baseado nas leis da natureza, concebia que a prática de 
quaisquer atividades latifundiárias já seria da natureza do homem, dessa 



2561
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

forma é de direito a cobrança de taxas sobre si, porém as demais atividades 
não são dignas à cobrança de taxas por não estarem adequadas a ordem 
natural.

Defende os princípios liberalistas, tais como a intervenção do mínimo 
Estado na economia, intervindo apenas em casos extremos, como uma crise 
econômica. Diante desta perspectiva, sustenta a ideia do livre comércio, 
onde o monopólio do sistema de capitais fica a cargo dos grandes proprie-
tários de terras, defendem o conceito de ordem natural, onde as práticas 
relacionadas a terra (agricultura, pecuária, entre outros) estão enraizadas no 
homem, sendo portanto justamente cobradas tarifas sobre elas em vazão 
de ser práticas voltadas subserviência humana. Na fisiocracia se dá maior 
valor ao trabalho em si não ao produto ou moeda de troca, diferente do mer-
cantilismo com sua alta valorização aos ideais metalistas.

O mercantilismo foi um dos primeiros pensamentos econômicos, mesmo 
não sendo considerado uma teoria econômica, uma vez que, a prática de 
estudo da economia, iniciou-se somente no século XVIII, com Adam Smith. 
Entretanto, tal pensamento foi crucial para a transição do sistema feudal 
para o capitalismo, entre os séculos XVI e XVII.

No século XVIII a realidade dos países Europeus, era o absolutismo, con-
sequentemente, exploração das terras coloniais com o principal objetivo a 
acumulação de riqueza por parte dos reis, assim, os metais5 tinham maior 
relevância. Nesse período, Portugal foi um dos países que tinha o mercanti-
lismo como sua base econômica, explorando sua colônia, e principalmente o 
ouro brasileiro. Nesse sentido, quanto mais metais preciosos o país possuía, 
mais riqueza e poderoso economicamente ele era. Para isso era necessário 
manter a balança comercial favorável, exportar mais os produtos manufa-
turados, e importar menos, utilizando as tarifas como empecilho, para que a 
mesma não ocorresse.

Com o advento do iluminismo no século XVIII seguido pelo processo de 
industrialização em 1760, o absolutismo, e consequentemente, o mercanti-
lismo entraram em crise, já que estes estavam impedindo o progresso das 
nações, pois a teoria em que o mesmo sustentava seria a interferência do 
Estado na economia, já na concepção iluminista entendia que o sistema 

5 O metalismo é uma marca fundamental do mercantilismo, pois o mesmo se caracteriza pelo acu-
mulo de metais preciosos, como a prata e ouro, as mesmas eram utilizadas como valor de troca. 
Pois buscavam instruir as indústrias e comércios para que houvesse uma equilibração favorável 
na balança comercial.
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econômico necessitado de liberdade para que alcançasse maiores índices 
de acúmulo de riqueza, portanto, defendia a não intervenção do Estado na 
economia.

Nesse sentido, no final do século XVIII, surge a escola Clássica, baseado 
no livro de Adam Smith6, “Riqueza das nações”. Sendo considerado, por mui-
tos estudiosos, como o pai da economia, torna-se referência nos estudos 
sobre a economia, devido a sua natureza liberalista e por por apresentar con-
ceitos como a interferência mínima do Estado na economia, a superestima 
que o indivíduo tem pela sua sobrevivência, chegando a meios extremos no 
intuito de garantir o seu direito à vida.

Adam Smith tercia críticas as políticas mercantilistas, baseada na restri-
ção aos mercados e aumento de tarifas. O principal pensamento de Smith 
era de que quanto maior a produtividade, a capacidade de produzir em um 
determinado tempo, maior será a riqueza do país. Consequentemente, a 
riqueza da nação está diretamente ligada a sua produção, e para que isso 
ocorra é necessário maior especialização e produtividade do trabalhado, 
dessa era necessária a divisão do trabalho7. Para Moretti e Lélis (2007):

[...] a teoria clássica pressupõe uma economia na qual o nível de 
emprego é definido no mercado de trabalho. Se o salário real está 
no nível de equilíbrio, então, oferta e demanda de trabalho são 
iguais, com consequente equilíbrio no mercado de bens. Isto é, 
a um determinado salário real, os empresários contratam certa 
quantidade de mão-de-obra, gerando um nível de produção que 
iguala oferta e demanda de bens.” (MORETTI e LÉLIS, 2007, p.10).

Outra contribuição de Smith para a economia, foi a teoria do valor, em 
que estava baseado não mais no valor de troca, mas pelo trabalho que foi 
necessário para a construção do produto, considerando a relação entre a 

6 A mesma é analisada com duas vertentes, a primeira é a liberal, que além de Adam Smith, é repre-
sentada por David Ricardo e John Stuart Mill. Já na segunda vertente tem Karl Marx com a visão 
diferenciada, pois para o mesmo o capitalismo não seria um objeto vantajoso como os outros 
autores diria, contudo, a essa visão será aprofundada no próximo item.

7 Na visão de Smith a economia só irá fluir com o aumento da produtividade, desta forma foi criado 
a divisão do trabalho com intuito de obter um número mais elevado de produção. Tal estratégia 
foi um método adotado em que visava o aumento das riquezas e lucros, ressalta-se ainda, que é 
promovendo a exploração do trabalho que se desenvolve o bem-estar da população.
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oferta e a demanda. Além disso, Smith também escreveu sobre a Teoria do 
Bem-estar Econômico:

O bem-estar humano dependia da quantidade do ‘produto do tra-
balho’ anual e do número dos que deveriam consumi-lo. [...] O 
bem-estar poderia ser aumentado à medida que a composição 
do produto a ser consumido correspondesse a necessidade e 
aos desejos dos que comprassem e usassem o produto.’’ (HUNT, 
2013, p.47.)

Diante do exposto o bem-estar humano estava baseado no número 
de consumo, e relacionando com os desejos por determinados produtos, 
assim são os agentes econômicos responsáveis pelo bem-estar econô-
mico. Entretanto, as teorias de Adam Smith tiveram seus pontos fracos, 
pois a escola neoclássica se baseia em fundamentos de sua predecessora, 
a economia clássica, exaltando aqui o livre comércio. Com a introdução de 
ideais como a maximização da utilidade, a questão da escolha racional e 
análise marginal, o neoclassicismo surgiu com novos conceitos de forma a 
melhorar a sistematização econômica enquanto que resgatava determina-
dos ideais de outras escolas econômicas anteriores.

Na escola marxista já se vê toda uma nova forma de interpretar a eco-
nomia, compreendendo-a diretamente interligado as desigualdades sociais, 
portanto, a referida escola defende também a superação do sistema capi-
talista, pois compreende que os períodos de instabilidade deste modo de 
produção que procura artifícios para manter-se, portanto as crises econô-
micas têm severos desdobramentos sob a classe trabalhadora, diante disso, 
a responsabilidade do Estado seria manter o controle sobre os meios de 
produção e a distribuição igual da renda. Vale ressaltar que na teoria liberal, 
a economia funciona por meio do egoísmo do homem que busca sempre 
seus interesses como, na perspectiva de obter maior lucro na venda de suas 
mercadorias ou pagar o menor preço por elas. Diante disso, Adam Smith 
considera que esse egoísmo, é guiado pela a Mão Invisível8 do mercado que 
contribui para que Maximização do bem-estar econômico social.

8 A mão invisível é um conceito introduzido por Adam Smith de que o próprio mercado livre, sem a 
intervenção do Estado, ou quase sem essa intervenção, irá gerar um equilíbrio entre a questão de 
oferta e procura.
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De acordo com Smith a economia seria controlada pelas leis naturais e a 
mão invisível representação dessa lei, com isso não haveria necessidade do 
Estado intervir, pois as leis estavam para regulamentar mercado, um exem-
plo dessa norma é a lei da oferta e procura, pois quando a oferta é alta e a 
procura baixa o valor da mercadoria tende a diminuir, mas se a oferta estiver 
elevada e o consumo alto o preço será elevado, dessa forma o comércio se 
firmaria e deixaria a economia em longos períodos de estabilidades, porém 
pode-se dizer que por conta do egoísmo do homem ocorre um declínio, pois 
os proprietários iriam em busca do aumento do valor das mercadorias para 
que possam obter um maior lucro e dessa maneira a teoria fica inválida.

Com as negociações mediadas pelos homens, passaram a aperfeiçoar 
e apropriar-se das atividades que lhes chamavam atenção, desde a divi-
são do trabalho, seguida das instalações das fábricas e máquinas para que 
pudessem obter maior produção. Dessa forma pode-se constatar uma rela-
ção ao sistema capitalista, pois os proprietários de fábricas almejam obter 
maior circulação de produtos que resultará no aumento da produtividade e 
do capital.

Da escola Marxista a Neoclássica

Karl Heinrich Marx, realiza uma profunda crítica a visão clássica, Marx 
considera o capitalismo, não só formador de mão-de-obra, mas também, 
um sistema econômico instável, devido às crises constantes, desempregos 
e concentração de renda.

Com isso Marx desenvolveu um método para utilizar em suas análises, 
o materialismo histórico dialético, que evidencia a visão social e científica 
sobre a sociedade, considera que no modo de produção capitalista a desi-
gualdade social e exploração do trabalho humanos bem como a divisão de 
classes entre os burgueses (dominantes) e proletários (dominados) são 
agudizadas. Nesse contexto, o proletariado vende sua força de trabalho em 
troca de um salário que não condiz com a produção de mercadorias por ele 
produzida e no interim deste processo há a extração de horas de trabalho 
não pagas através da expropriação da mais-valia.

Marx apresenta a possibilidade da revolução dos proletários, de forma 
que possam compreender essa conflagração seria necessário que a classe 
trabalhadora se reconheçam como classe, assim a luta organizada do pro-
letariado faria que o poder do Estado perdesse força e se constituiria uma 
sociedade sem propriedades privadas, mas mais igualitária e justa.
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Com isso pode-se destacar que na escola clássica haveria exploração, 
pois o valor do trabalho seria concedido pelas horas de trabalho, mas a neo-
clássica surgiu com modificação em que este valor seria dado pela utilidade 
do produto ao consumidor. Mas vale ressaltar que um dos pontos mais 
importantes da neoclássica ocorreu com o fechamento das classes sociais 
e o surgimento dos agentes econômicos, pois alguns venderiam a força do 
trabalho para subsistir e outros sobreviviam do lucro adquirido.

Diante do exposto, a partir dos anos de 1870, começa a desenvolvesse 
uma nova interpretação da economia, que é considerada por muitos estu-
diosos, como a continuação da escola Clássica, sendo esta chamada de 
Neoclassicismo, seu principal representante foi o inglês Alfred Marshall, 
sendo sua principal obra “Principles of Economics”, publicado em 1890. A 
Escola Neoclássica. Está baseada na teoria da utilidade, em que o produto 
terá o valor x, de acordo, com sua utilidade para os consumidores, diferente-
mente da escola clássica em que o valor da mercadoria estava baseado nas 
horas de trabalho necessárias para produzi-la.

Dito isso, outra característica do neoclassicismo é da ausência de clas-
ses sociais, para estes pensadores o que existe são agentes econômicos, 
uns são considerados trabalhadores, que vendem sua mão-de-obra e outros 
que são empresários, sendo o lucro sua principal fonte de renda, ambos 
os ambos indivíduos são considerados pelos neoclassicistas como seres 
racionais, os primeiros teriam consciência dessa exploração da mão-de-o-
bra, como os segundos teriam racionalidade para adquirir seus bens.

Nessa perspectiva, os empresários seriam responsáveis pelo desenvol-
vimento das técnicas utilizada na produção das mercadorias para suprir as 
necessidades da população e para obtenção de lucro. Nesse contexto se 
engloba o papel da população na comercialização e aceitação dos produtos, 
pois quando se comercializa de modo elevado entende-se que o consumi-
dor está satisfeito com tal realidade.

Por sua vez, o aumento das atividades desempenhada pelos trabalhado-
res9 de acordo com Smith (1776, p. 3). Se devem a três fatores:

9 Marx, por sua vez critica o método adotado por Adam Smith, pois considera que o capitalismo é 
composto de uma exploração desigual, crises, desempregos e a única saída para a reestruturação 
e crescimento da economia seria a composição de uma sociedade nova sem a presença da divisão 
do trabalho atrelada a vigilância e exploração em que está inserido o proletariado.
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[...] Primeiro ao aumento da aptidão de cada trabalhador em par-
ticular; segundo, à economia do tempo que comumente se perde 
ao se passar de um tipo de ocupação para outro; e, finalmente, 
à invenção de um grande número de maquinas que facilitam e 
abreviam o trabalho, e permitem que o homem desempenhe a 
tarefa de muitos. [...] (SMITH, 1776, p.3)

Na escola neoclassicista passa a prevalecer o abandono total da teoria 
do valor trabalho para o valor, ou seja, os produtos não teriam o valor pelo 
emprego do trabalho dado na produção, mas pela a utilidade que cada pro-
duto traz para seus consumidores. Ademais, a teoria neoclássica por sua 
vez, visava um crescimento econômico que estava atrelado ao uso dos cál-
culos matemáticos que sua teoria utilizava para prosseguir com um bom 
desenvolvimento do capital, defendendo a não intervenção do Estado nas 
contas públicas.

O neoclassicismo traz a ideia de que a relevância do valor produto não 
deve mais provir da quantidade de horas gastadas em sua produção, mas 
sim na utilidade que ele tem para o consumidor, daí vem a questão do valor 
para com a procura baseando-se em que uma maior busca por ele deverá 
resultar em uma mudança gradativa pelo seu valor.

Até o período anterior ao surgimento da escola neoclássica a socie-
dade era dividida em classes sociais, porém a partir do momento em que é 
introduzida a substituição pelo termo “agentes econômicos” se tratando de 
grupos sociais onde um irá vender sua força de trabalho, passando então 
a ser subjugado durante determinada parcela de seu tempo, e o outro, os 
empresários, monopolizadores dos capitais e modos de produção, teria sua 
renda baseada no lucro.

O pensamento neoclássico apresenta toda uma nova perspectiva sobre 
as relações comerciais, os meios de produção, também sobre a questão da 
lei da procura e demanda abrangendo ideias liberais para uma nova siste-
matização da economia.

A escola Keynesiana frente a Escola Liberal

A partir da década de 1930 a economia mundial passa ganha centrali-
dade na sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade do mercado 
de trabalho. Nesse contexto, o marco inicial desse período teve como fator 
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principal a grande queda que envolve o mercado de trabalho, em que o 
estado passa por calamidade de desempregos acarretando uma crise10 no 
capital. Neste cenário, surge o pensamento de John Maynard Keynes11, em 
que sua visão sobre o crescimento da economia era contraditória a escola 
neoclássica, defendia a intervenção do Estado nas contas públicas, na qual 
as reduções dos impostos é uma estratégia para que volte a ocorrer uma 
estruturação na economia.

Keynes se posiciona e apresenta em sua teoria que o capitalismo é sujeito 
a falhas, e é a intervenção do Estado que idealiza um crescimento favorável 
para o capital, propunha ainda sugestões que possibilitaria a reestruturação 
da circulação econômica, em que se destaca redução de juros e ampliação 
de créditos. Posto isso, a escola Keynesiana defende uma política de déficit 
público e que, portanto, em período de crise o Estado deve entrar em acordo 
com as empresas e reduzir tarifas com intuito de reestabelecer o equilíbrio 
econômico.

Segundo Paniago (2012), o Keynesianismo não tinha como objetivo ir 
contra os interesses do capital, pelo contrário, sua teoria era uma estratégia 
de recuperação da acumulação do capital diante do contexto de crise. A 
autora ainda destaca que:

[...] a estratégia keynesiana de intervenção na economia, “reti-
rando” da iniciativa privada algumas das suas funções antes 
exercidas com exclusividade, tinha por finalidade encontrar novas 
formas de manutenção da ordem do sistema reprodutivo domi-
nante, e garantir a expansão do capital, dado o esgotamento da 
fase do predomínio das ‘livres’ leis do mercado. (PANIAGO, 2012, 
p.7).

Contudo, Pereira (2016), adjetiva o Keynesianismo como vulgar, por criar 
a macroeconomia a fim de alcançar o pleno emprego, entretanto, não bus-
cava reduzir as desigualdades sociais. Mesmo que existam contradições e 

10 A quebra da bolsa de valores de Nova York, conhecida como crise de 1929 foi um acontecimento 
que teve grande repercussão na economia mundial, em que houve uma grande queda de produção 
que consequentemente elevou o número de desemprego.

11 Economista fundador da macroeconomia moderna, destacou-se pela obra “Teoria Geral do Em-
prego, do Juro e da Moeda” de 1936. Nela, defendeu a natureza instável do capitalismo e a sua 
incapacidade em promover o bem-estar da sociedade
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divergências a respeito da teoria Keynesiana, estudiosos afirmam que em 
períodos de crise, empresários e economistas com posicionamento libe-
ral econômico, acabam cedendo a teoria Keynesiana sendo fundamental a 
intervenção do estado em períodos de ameaça ao capital.

Considerações finais

A partir do breve exposto das escolas de pensamento econômico, 
destacamos sua importância para a economia mundial, visto que elas con-
tribuíram na compreensão dos processos históricos ocorridos por meio do 
estudo aprofundado da economia política em diferentes contextos.

Consoante a isso, apesar da divisão do trabalho ter sido uma necessi-
dade da sociedade, esse aspecto também acarretou pontos negativos, como 
é uma das principais críticas de Karl Marx. Nesse contexto, o desemprego 
foi ocasionado devido a substituição desde da manufatura até a revolução 
industrial (maquinas). A revolução técnica-cientifica e informacional, apesar 
de ter sido importante para o desenvolvimento da sociedade também con-
tribuiu para tais desempregos

Diante deste estudo observamos o papel que o Estado desempenha em 
relação a sua intervenção na economia, assim algumas escolas de econo-
mia apoiavam a participação estatal como método para regular e estruturar 
a economia do país, a exemplo da escola Keynesiana.

De modo geral, o modo de produção capitalista aprofundou ainda mais 
a divisão do trabalho caracterizada pelas atividades distintas dos traba-
lhadores, trouxe o crescimento da produção e consequentemente do lucro, 
porém os proprietários das fábricas utilizam da mais-valia para o cresci-
mento da empresa, no entanto, todo esse crescimento econômico seguido 
do acúmulo de capitais é obtido através da exploração da força de trabalho 
da classe trabalhadora, de modo geral, as desigualdades sociais entre a bur-
guesia e os proletariados são agudizadas neste modelo societal.
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Resumo: O projeto de reassentamento da usina hidrelétrica de Irapé (UHE 
Irapé), localizada no Rio Jequitinhonha, no Estado de Minas Gerais, exe-
cutou diferentes soluções a mais de mil grupos familiares envolvidos. O 
presente estudo objetivou realizar um diagnóstico do processo de rees-
truturação produtiva das famílias de reassentados remanescentes da UHE 
Irapé, utilizando-se uma abordagem quantitativa de pesquisa, por meio de 
um levantamento censitário. Seiscentos e uma famílias foram identificadas 
como reassentadas, dentre as quais quatrocentas e uma permaneceram em 
seus locais de reassentamento, sendo possível entrevistar trezentos e ses-
senta e oito. O diagnóstico do processo de reestruturação produtiva indicou 
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que grande parte das famílias de reassentados remanescentes exercem 
atividades ligadas ao manejo da terra, contudo, mesmo transcorridos mais 
de 10 anos desde o início da operação da UHE Irapé, os grupos familiares 
ainda apresentam dificuldades em sobreviver apenas da exploração da terra 
e possuem ainda considerável potencial produtivo em suas propriedades, 
assim como, demonstram interesse em investir.
Palavras-chave: Reestruturação Produtiva, Reassentamento, Hidrelétrica, 
UHE Irapé.
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Introdução

A criação de empreendimentos que visem infraestrutura e desenvolvi-
mento em diversas regiões do mundo são as mais frequentes razões 
para o deslocamento compulsório e consequente reassentamento. 

Segundo o Banco Mundial, os processos de reassentamento que não são 
complementados com medidas atenuantes, podem culminar em riscos 
econômicos, sociais e ambientais (BANCO MUNDIAL, 2016).

A UHE Irapé, localiza-se no Rio Jequitinhonha, rio de referência para 
a região, entre os municípios de Berilo e Grão Mogol, no Estado de Minas 
Gerais. A UHE Irapé teve sua operação independente de energia iniciada 
no ano de 2006, sob propriedade e operação da Companhia Energética de 
Minas Gerais (CEMIG) (EIA/RIMA, 1993; CEMIG, 2019).

O projeto de reassentamento do empreendimento da UHE Irapé foi coor-
denado pela CEMIG que identificou diferentes soluções aos 1200 grupos 
familiares envolvidos. Mais de 600 famílias foram beneficiadas em reas-
sentamentos, além das novas terras, houveram ainda indenizações pelas 
benfeitorias, plantações e animais e a execução de um projeto de reestru-
turação produtiva, contemplando assistência técnica rural, preparação para 
o plantio e insumos para produção inicial, no intuito de estabelecer acesso 
aos recursos e oportunidades econômicas equivalentes (EIA/RIMA, 1993; 
BRASIL, 2002).

Contudo, apesar dos grandes esforços empenhados objetivando a 
reestruturação produtiva dos núcleos familiares de reassentados, deve-se 
ressaltar que muitas dessas famílias eram unidades familiares ou parcei-
ras para a produção, com utilização coletiva de terras e/ou equipamentos, 
muitas vezes realizando atividades como exploração agropecuária, extração 
de recursos naturais, garimpagem, faiscagem e carvoejamento, característi-
cas que podem ter se tornado inviabilizadas diante da realidade posterior ao 
reassentamento (EIA/RIMA, 1993).

Desta forma, o presente estudo objetivou realizar um diagnóstico do 
processo de reestruturação produtiva das famílias de reassentados rema-
nescentes do empreendimento da UHE Irapé, transcorridos mais de 10 anos 
desde o início de sua operação.
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Metodologia

Para a realização do presente estudo foi utilizada uma abordagem quan-
titativa de pesquisa, por meio de um levantamento censitário para realização 
do diagnóstico do processo de reestruturação produtiva.

De acordo com a resolução nº 510/2016 da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos (CONEP) por se tratar de uma pesquisa 
censitária cujo objetivo é uma melhor compreensão de características de 
uma população especifica, visando a melhoria de ações para a mesma, não 
é requerido registro, nem avaliação pelo sistema CONEP.

O levantamento censitário foi realizado através da aplicação de um ques-
tionário semiestruturado padronizado, elaborado em conjunto pela equipe 
do projeto e pelo Instituto Pólis Pesquisa Ltda6. O questionário foi desen-
volvido dentro de critérios rigorosos de controle metodológico, procurando 
assegurar a confiabilidade dos dados. O mesmo questionário foi aplicado 
em todos os domicílios, de forma a possibilitar a comparação das informa-
ções obtidas.

O questionário foi aplicado no período de Março a Junho de 2019, junto 
aos grupos familiares reassentados remanescentes as margens direita e 
esquerda do Rio Jequitinhonha, rio de referência para região, ao longo de 
diferentes municípios da região conhecida como Vale do Jequitinhonha, 
localizada no Norte do Estado de Minas Gerais. O questionário foi respon-
dido apenas por um representante, maior de idade, de cada um dos núcleos 
familiares. Os dados obtidos através da aplicação dos questionários foram 
compilados em banco de dados contendo as informações pertinentes e 
tratados através de análise estatística descritiva com valores absolutos e 
percentuais.

Resultados e discussão

Segundo informações apuradas junto as lideranças ou pessoas de refe-
rências nas fazendas de reassentamento, um total de 601 famílias foram 
reassentadas, no período de 2003 e 2005. Além disso, foi possível identificar 
que destas, somente 401 permaneceram em seus locais de reassentamento, 
caracterizando uma taxa de permanência de 67,0%. Através do presente 

6 Instituição privada de pesquisa social, de opinião e mercado.
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estudo foi possível entrevistar 368 grupos familiares remanescentes, com-
postos por 1280 integrantes, atingindo dessa forma uma taxa de cobertura 
de 92,0% do universo amostral.

Avaliando a questão do trabalho nas propriedades rurais dos reassen-
tados, 65,4% dos indivíduos ainda trabalham direta ou indiretamente em 
suas propriedades. Contudo, proporcionalmente, na margem direita do Rio 
Jequitinhonha, existem mais integrantes trabalhando em suas propriedades 
quando comparado a margem esquerda do rio (71,9% x 61,1%). Entre os 
integrantes que trabalham em suas propriedades, 59,3% são indivíduos do 
sexo masculino e 40,7% são indivíduos do sexo feminino (Figura 1).

Considerando os núcleos familiares, a renda familiar de 63,0% é com-
posta por rendimentos que derivam da terra e de outras atividades e/ou 
benefícios fora do âmbito da propriedade rural, 32,6% possuem rendimentos 
provenientes de outras fontes de renda, fora do âmbito da propriedade, ao 
passo que, somente 4,3% possuem renda familiar derivada exclusivamente 
da exploração da terra (Figura 1).

Figura 1 – Caracterização do quesito trabalho entre as famílias de reassentados remanes-
centes do empreendimento UHE Irapé. Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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Observou-se ainda, que entre os núcleos familiares que foram reassen-
tados na margem esquerda do rio, existe uma maior frequência de famílias 
que vivem exclusivamente de outras atividades e rendimentos que não 
advém do manejo da terra em comparação a margem direita. Da mesma 
forma, na margem direita são mais frequentes rendimentos compostos por 
um conjunto de atividades relacionadas à propriedade e também ativida-
des independentes da propriedade (Tabela 1). Demonstrando que mesclar 
uma cesta de atividades que geram renda relacionadas à propriedade rural 
com atividades fora do âmbito da exploração da terra é uma estratégia para 
garantir rendimentos.

Tabela 1 – Composição da renda familiar das famílias de reassentados remanescentes.

Composição da Renda  Familiar Margem Direita Margem Esquerda Total

Exclusiva exploração da terra 9 (5,7%) 7 (3,3%) 16 (4,4%)

Exploração da terra e outras fontes 135 (85,4%) 97 (46,2%) 232 (63,0%)

Outras fontes de renda 14 (8,9%) 106 (50,5%) 120 (32,6)

Total 158 (100%) 210 (100%) 368 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Considerando os 16 grupos familiares (4,4%) cuja composição da renda 
familiar é composta exclusivamente da exploração da terra, seja através da 
produção ou arrendamento, 56,3% realizam a produção de subsistência e 
a comercialização do excedente da mesma. Entre os 232 (63,0%) núcleos 
familiares, cuja renda é composta pela exploração da terra e outras fontes, 
71,1% realizam a produção de subsistência com excedente não comer-
cializado. Já entre as 120 (32,6%) famílias cuja composição da renda é 
composta exclusivamente de outras fontes, 89,9% também realizam a pro-
dução de subsistência com excedente não comercializado. Levando em 
consideração o total de grupos familiares reassentados remanescentes 
entrevistados, 3,5% deles não realizam nenhum tipo de produção em sua 
propriedade (Tabela 2).
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Tabela 2 –Tipos de produção e rendimentos das famílias de reassentados remanescentes.

Tipo de Produção Exclusiva exploração da 
terra

Exploração da terra e
outras fontes

Outras fontes  
de renda Total

Não produz 0 (0,0%) 1 (0,4%) 12 (10,1%) 13 (3,5%)
Subsistência com excedente 
não  comercializado 7 (43,8%) 165 (71,1%) 107 (89,9%) 279 (76,0%)

Subsistência com excedente 
comercializado 9 (56,3%) 58 (25,0%) 0 (0,0%) 67 (18,3%)

Exclusiva comercialização 0 (0,0%) 8 (3,4%) 0 (0,0%) 8 (2,2%)

Total 16 (100%) 232 (100%) 119 (100%) 367 (100%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Na cesta de rendimentos dos reassentados remanescentes o cultivo da 
terra (56,0% n=206), a criação de animais (49,5%, n=182) e a aposentado-
ria (48,4%, n=178) são os itens que mais se repetem. São ainda itens que 
compõem a cesta de rendimentos, o bolsa família (33,2%, n=122), o traba-
lho autônomo (29,6%, n=109), a fabricação de produtos (queijo, requeijão, 
farinha de mandioca, entre outros) (28,8%, n=106), o benefício de prestação 
continuada (BPC) (19,6%, n=72), o trabalho assalariado fixo (14,1%, n=52) e o 
arrendamento ou aluguel de parte ou toda a propriedade (9%, n=33) (Figura 
2).

Figura 2 – Caracterização da cesta de rendimentos das famílias de reassentados rema-
nescentes do empreendimento UHE Irapé. Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Na margem direita do rio, há maior presença de propriedades produti-
vas realizando cultivo, criação de animais e fabricação de produtos, além de 
haver maior presença de núcleos familiares com rendimentos de aposenta-
dorias, situação que agrega um ganho estável e fixo. Na margem esquerda, 
há maior presença de propriedades realizando criação de animais, assim 
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como existe um maior número de beneficiários do Bolsa Família e do BPC 
(Tabela 3).

Tabela 3 – Cesta de rendimentos das famílias quanto as margens do reassentamento.

Cesta de Rendimentos
Margem Direita Margem Esquerda

Sim Não Sim Não
Cultivo da terra 82,9% 17,1% 34,8% 65,2%

Criação de animais 62,7% 37,3% 39,5% 60,5%

Aposentadoria 56,3% 46,7% 42,4% 57,6%

Bolsa família 20,3% 79,7% 42,9% 57,1%

Trabalho autônomo 35,4% 64,6% 25,2% 74,8%

Fabricação de Produtos 34,2% 65,8% 25,2% 74,8%

BPC 14,6% 85,4% 23,3% 76,7%

Trabalho assalariado 15,2% 84,8% 13,3% 86,7%

Arrendamento 13,3% 86,7% 5,7% 94,3%

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Dos 368 núcleos familiares de reassentados remanescentes, 321 forne-
ceram informações que possibilitaram o cálculo estimado da renda média 
familiar. Para o cálculo foi considerada a cesta de variáveis que compõem a 
renda, a saber, rendimentos independentes da propriedade (trabalho assala-
riado, autônomo, aposentadoria, bolsa família e BPC) e rendimentos obtidos 
no manejo da propriedade (arrendamento, cultivo, criação de animais ou a 
fabricação de produtos). A renda média familiar estimada foi de R$ 1831,91, 
sendo a renda média familiar da margem direita de R$2293,00 e da margem 
esquerda de R$1457,00. Através da análise desse fator podem ser identi-
ficadas discrepâncias de caráter econômico entre os grupos familiares 
reassentados nas diferentes margens do rio de referência. Fator que requer 
mais investigações e detalhamentos para definição concreta das razões.

Observou-se ainda que atualmente 62,2% dos grupos familiares possuem 
as mesmas propriedades de quando foram reassentados, 4,1% adquiriram 
novas terras e expandiram suas propriedades originais, 31,6% possuem pro-
priedades menores do que as originais por terem vendido parte das áreas e 
apenas 0,3% não possuem mais terra.

Excluindo a área de reserva legal das propriedades e considerando ape-
nas a área disponível para produção, 29,7% dos núcleos familiares possuem 
aproximadamente metade da área total da propriedade produtiva, um quarto 
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dos reassentados (25,6%) possuem toda a área de sua propriedade produ-
tiva, 21,0% utilizam cerca de um quarto da área disponível e 13,9% utilizam 
três quartos da área disponível. Enquanto 5,4% utilizam apenas o quintal 
com horta, frutas, alguma plantação e criação, 0,3% utilizam apenas o quin-
tal com horta ou alguma plantação e 0,5% utilizam o quintal com alguma 
criação. Ao passo que, 3,5% das famílias de reassentados relatam que não 
existe nenhum tipo de atividade produtiva em suas propriedades, ou seja, as 
mesmas se encontram totalmente ociosas (Figura 3).

Figura 3 – Propriedades produtivas entre as famílias de reassentados remanescentes do 
empreendimento UHE Irapé. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Considerando a disposição em investir na propriedade reassentada, 
mais da metade dos grupos familiares remanescentes (56,4%) expuse-
ram o desejo de ampliar a atividade produtiva associada ao uso da terra e 
1,4% demonstraram ter vontade de iniciar uma nova atividade comercial na 
propriedade.

O diagnóstico do processo de reestruturação produtiva das famílias de 
reassentados remanescentes da UHE Irapé indica que grande parte dos reas-
sentados exercem atividades ligadas ao manejo da terra, contudo, mesmo 
transcorridos mais de 10 anos desde o início da operação da UHE Irapé, os 
grupos familiares ainda apresentam dificuldades em sobreviver apenas da 
exploração da terra e possuem ainda considerável potencial produtivo em 
suas propriedades, assim como, demonstram interesse em investir.

Acrescentando ao exposto, experiências e resultados obtidos de projetos 
do porte da UHE Irapé, se constituem um importante elemento de contri-
buição para o setor elétrico, assim como para outros setores da sociedade, 
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na medida em que geram conhecimento a partir de experiências anterio-
res oportunizando o aprimoramento de metodologias aplicadas e inovação 
do processo com oportunidade de replicação das ações implementadas e 
avaliadas.

Considerações finais

O diagnóstico do processo de reestruturação produtiva atingiu uma 
cobertura de 92% do universo amostral pesquisado, tendo reunido dados 
primários inéditos acerca das famílias reassentadas remanescentes nos 
territórios de destino. Neste cenário, reitera-se a importância de medidas 
atenuantes em projetos de reassentamento.
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Resumo: Este estudo tem como objetivo refletir sobre a importância da 
extensão universitária como estratégia de formação dos/as trabalhadores/
as e dos/as extensionistas no contexto dos graves retrocessos sociais pos-
tos pela conjuntura atual. O trabalho tomou por base atividades do projeto 
de extensão “Momentos de Conjuntura: encontros da universidade com 
o mundo do trabalho”, desenvolvidas no Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria Têxtil - Sindtêxtil de Fortaleza no primeiro semestre de 2019. Para 
tanto, lançou-se mão de pesquisa bibliográfica, da observação participante, 
da aplicação de formulários de avaliação aos/às operários/as que fizeram 
parte do curso e do relato de experiência como técnicas/ferramentas de 
coleta de dados. O material recolhido indica que o projeto contribuiu decisi-
vamente na compreensão da luta de classes, do papel dos sindicatos e das 
dificuldades que estas organizações enfrentam no contexto de recrudesci-
mento da perspectiva neoliberal com fortes ataques aos direitos trabalhistas 
e sociais.
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classe.
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Introdução

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a experiência do curso 
de formação de trabalhadores/as desenvolvido no âmbito da exten-
são intitulado “Momentos de Conjuntura: o encontro da Universidade 

com o mundo do trabalho”. O projeto é uma iniciativa do Centro de Estudos 
do Trabalho e Ontologia do Ser Social - CETROS em parceria com o 
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
– DIEESE.

A experiência aqui relatada consta da primeira fase do projeto, que se 
realizou no período de março a julho de 2019 no Sindtêxtil de Fortaleza (CE). 
Além deste, participaram representações do Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários do Ceará - SINTRO, do Sindicato dos Assistentes Sociais do 
Ceará - SASEC, do Sindicato dos Eletricitários do Ceará - SINDELETRO e, 
esporadicamente, contou-se com a participação de diretores do Sindicato 
dos Trabalhadores da Construção Civil de Fortaleza - STICCRMF.

O referido projeto de extensão se realiza num contexto histórico marcado 
por profundas regressões e ataques aos direitos trabalhistas, aos direitos 
sociais e às organizações populares e sindicatos de trabalhadores/as. Na 
caracterização dessa nova etapa do neoliberalismo brasileiro, merecem 
destaque fatos recentes como o golpe implementado contra Dilma Rousseff, 
que selou o esgotamento do pacto de classes (SINGER, 2018) característico 
dos governos petistas.

Com o impeachment ocorrido em 2016, o governo de Michel Temer pôs 
em marcha uma agenda profundamente regressiva e criou as bases sociais 
e políticas para a eleição de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Esse 
governo vem praticando um projeto ultraliberal e ultraconservador que cria 
situações ultrajantes para a classe trabalhadora, à medida em que segue 
por uma lógica de destituição de direitos sociais.

É nesse contexto que se insere a experiência da extensão que é objeto 
de reflexão no presente estudo. A observação participante revelou diversas 
dificuldades para a realização do encontro entre saberes desenvolvidos na 
universidade e os saberes da classe trabalhadora, bem como evidencia-
ram grandes desafios para o movimento operário tendo em vista a urgente 
necessidade de mobilização e luta contra os ataques em curso. Percebeu-se, 
também, que o projeto contribuiu para o aprimoramento do conhecimento 
dos/as participantes e extensionistas sobre as questões do mundo do 
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trabalho e, fundamentalmente, para despertar a consciência crítica dos/as 
mesmos/as.

Para discorrer sobre a temática, optamos pela seguinte estrutura expo-
sitiva: no primeiro tópico, fazemos a caracterização do neoliberalismo; no 
segundo, discutimos as concepções de extensão e, por fim, apresentamos o 
projeto de extensão objeto dessa análise e refletimos sobre seus impactos 
na formação dos/as sujeitos/as envolvidos/as.

1. O neoliberalismo brasileiro - notas sobre contexto

O neoliberalismo emerge mundialmente pós-crise de 1970 com esgo-
tamento do modelo keynesiano-fordista, inaugurando um novo momento 
para o capitalismo global. Embora o processo de neoliberalização tenha pro-
liferado de modo tão abrangente no cenário mundial com ajustes comuns 
aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, seu desenvolvimento ocorreu 
de forma geograficamente desigual. (HARVEY, 2008). Implantado inicial-
mente no Chile sob a ditadura do general Augusto Pinochet (1973-1990), 
posteriormente nos países centrais através das representações de Margaret 
Thatcher (1979 - 1990) na Inglaterra e de Ronald Reagan (1981-1990) nos 
Estados Unidos.

A partir dos anos de 1970, houve em toda parte uma empática acolhida às 
práticas e ao pensamento político-econômico neoliberal, procurando enqua-
drar todas as ações humana conforme à lógica mercantil. A desregulação 
do mercado de trabalho, as privatizações e a retirada da responsabilidade do 
Estado, no que se refere ao bem estar social, se tornaram comuns em diver-
sos países pelo mundo. “Em suma, o neoliberalismo se tornou hegemônico 
como modalidade de discurso e passou a afetar tão amplamente os modos 
de pensamento que incorporou às maneiras cotidianas de muitas pessoas 
interpretarem, viverem e compreenderem o mundo”. (HARVEY, 2008, p. 13).

O neoliberalismo é uma teoria que fundamenta as práticas políticas e 
econômicas, em que se propõe as liberdades individuais e capacidades 
empreendedoras, caracterizadas pelo permanente direito à propriedade pri-
vada, livre mercado e livre comércio. As intervenções do Estado neoliberal 
devem ser mantidas num nível mínimo, limitando sua função em garantir 
uma estrutura institucional apropriada para o funcionamento dos merca-
dos. (Idem).
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Na América Latina, países de capital dependente, a política econômica 
neoliberal se instala sob as orientações do Consenso de Washington (1989). 
Dentre as indicações, destacam-se: “a disciplina fiscal; priorização dos gas-
tos públicos; reforma tributária; liberalização financeira; regime cambial; 
liberalização comercial; investimento direto estrangeiro; privatização; desre-
gulação; e propriedade intelectual”. (BATISTA, 1994, p. 18). Essas diretrizes 
impactam na proteção social e resultam em profunda reforma do Estado e 
no enxugamento da máquina estatal através das terceirizações e privatiza-
ções do setor público.

No Brasil, o neoliberalismo manifesta-se com o esgotamento do período 
denominado de nacional-desenvolvimentista, seja em suas variantes var-
guista, juscelinista ou ditatorial, que precipitaram a crise dos anos de 1980. 
Foi adotado, no entanto, por todos os governos brasileiros pós-constituição 
(1988), atravessando, assim, diferentes fases - cada qual com característi-
cas específicas.

A primeira, representada pelos mandatos de Fernando Collor (1990 
- 1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), chamada aqui de 
variante ortodoxa, foi marcada por uma política de privatizações, favoreceu 
os interesses da grande burguesia doméstica e forânea e do capital finan-
ceiro interno e internacional. Essa fase procurou implementar as diretrizes 
emanadas do já citado Consenso de Washington. Em sua segunda fase, 
aqui denominada de neodesenvolvimentismo4, o modelo neoliberal sofreu 
inflexões importantes sem alterar suas pilastras. Trata-se do período dos 
governos petistas de Lula da Silva e Dilma Rousseff (2003-2016) que se 
baseou num pacto ou conciliação de classes (SINGER, 2012), incorporando 
na esfera do Estado segmentos do movimento sindical e popular em troca 
da concessão de algumas reivindicações.

A terceira fase se impõe com o esgotamento do projeto neodesenvolvi-
mentista implementado pelos governos petistas. Esta nova fase se implanta 
no contexto da crise econômica e política que assolou o país a partir de 
2013, consolidando-se com o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, 
a prisão e impedimento de Lula da Silva para que concorrer às eleições de 

4 Política econômica alternativa ao neoliberalismo, sem romper os pilares da macroeconomia neo-
liberal. Afirmação periférica do reformismo social-democrata que atribui ao Estado um papel reg-
ulador capaz de financiar grandes corporações de capital privado nacional. No Brasil, o que distin-
guiu o neodesenvolvimentismo do neoliberalismo foi a dinâmica econômica do vasto programa de 
transferência de renda para as classes trabalhadoras pobres. (ALVES, 2016)
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2018 e a eleição do capitão reformado Jair Messias Bolsonaro, cuja posição 
política identifica-se com o fascismo. Trata-se de uma fase qualitativamente 
diferente das anteriores por se assentar no ultraliberalismo, no ultraconser-
vadorismo, no irracionalismo e no autoritarismo de cariz fascista. Com a 
posse do presidente de extrema direita, em janeiro de 2019, o neoliberalismo 
brasileiro estrutura-se no controle da informação, endurecimento do regime 
político e criminalização dos movimentos sociais, além de ataques aos direi-
tos das “minorias” e aos conteúdos de caráter científico. (CETROS, 2019).

2. A extensão como processo dialético: as sínteses entre 
conhecimento acadêmico e saber popular

O projeto de extensão “Momentos de conjuntura: encontros da universi-
dade com o mundo do trabalho” parte do pressuposto de que o conhecimento 
acadêmico tem de voltar-se para os problemas da nação e da maioria do 
povo (ANDES-SN, 2013). Inserida na realidade brasileira, marcada por pro-
fundas desigualdades sociais e pelo exercício autocrático do poder pela 
burguesia, a universidade é tensionada ora a dedicar-se ao que interessa às 
elites dominantes, contribuindo para a continuidade do status quo, ora pelas 
demandas das classes subalternas. O projeto que apresentamos e sobre o 
qual refletimos tem clareza quanto a essa disputa e optou por incidir sobre 
as organizações do povo trabalhador.

Assim, para além da mera socialização ou extensão do conhecimento 
afora do âmbito acadêmico, o projeto traça a tentativa de conexão com o 
mundo do trabalho através da comunicação com a classe trabalhadora, ele-
gendo metodologias e técnicas formativas que colaborem para a realização 
da síntese entre o conhecimento sistematizado e os saberes não científi-
cos. Como efeito, o que se busca é estabelecer uma comunicação franca e 
aberta com os movimentos populares que garanta a troca de experiências 
entre acadêmicos/as e organizações do povo trabalhador, visando ao pro-
cesso de conscientização e emancipação.

Com base em Paulo Freire (1983), toma-se como pressuposto que a ação 
de extensão dotada de sentido apenas quando dá-se no domínio humano, 
uma vez que seu principal objetivo é, a partir da socialização de conheci-
mentos, criar condições e possibilidades de transformação do mundo pela 
ação dos próprios homens e mulheres envolvidos/as.

Assim sendo, e consoante com o mesmo pensador, quando a extensão 
do conhecimento se volta unicamente aos fenômenos isolados de seus 
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contextos sociais, ela passa a servir a fins que se distinguem da emanci-
pação. A perspectiva crítica e emancipatória é, pois, o guia do projeto, do 
conteúdo, dos métodos e técnicas escolhidos para atuar junto com os/as 
operários/as.

A universidade brasileira não apenas se instalou muito tardiamente, 
quando comparada com a experiência de países centrais e da periferia 
latinoamericana (SGUISSARDI, 2009), mas também demorou muito para 
incorporar as atividades de extensão como pilastra estruturante. Como efeito, 
do tripé construtivo do modelo humboldtiano5 de universidade, a extensão 
foi a última a ser criada. Vários fatores contribuíram para isso, desde os de 
ordem histórica e estrutural - como as matrizes do pensamento universitá-
rio voltadas para o exterior em detrimento do estudo dos problemas vitais 
da sociedade brasileira - aos de natureza operacional. Talvez isso ocorra, 
também, pela própria natureza das atividades extensionistas que são, via de 
regra, interdisciplinares e se realizam, geralmente, exterior a universidade. 
Tais atividades ocorrem, pois, fora do ambiente costumeiro das atividades 
docentes como as salas de aula, os laboratórios de pesquisa, além de serem 
voltadas para o atendimento de demandas de sujeitos sociais amplos e 
heterogêneos. Por essas e outras razões, as atividades de extensão têm sido 
pouco compreendidas e assumidas pelas universidades. (DE PAULA, 2013).

As atividades de extensão tiveram seu início, no ensino superior brasileiro, 
em meados de 1911, na região Sudeste por meio da “educação continuada e 
educação voltada para as classes populares; extensão voltada para a pres-
tação de serviços na área rural”. (NOGUEIRA, 2005, p. 16-17). Somente em 
1931, porém, ela passa a ser prevista em legislação por meio do Decreto 
nº 19.851/1931, que estabeleceu as bases do sistema universitário brasi-
leiro. Mesmo com esse amparo legal, o processo de institucionalização da 
extensão universitária se deu de forma incompleta (DE PAULA, 2013), muito 
desigual do ponto de vista regional e, até hoje, é uma das pilastras mais des-
prestigiada na universidade.

A clareza efetiva acerca da necessidade de integração da universidade, 
e da extensão universitária, com as questões nacionais foi ampliada por 
Paulo Freire, que desenvolveu instrumentos de aproximação com setores 

5 Modelo alemão constituído a partir de ideias de Von Humboldt, Fichte e Schleiermache, experi-
mentada em especial na Universidade de Berlin, na primeira metade do século XIX, norteado pelo 
princípio de unidade da pesquisa e do ensino em que somente o pesquisador pode, verdadeira-
mente, ensinar. (SGUISSARDI, 2009).
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populares. A partir de ações concretas de alfabetização de adultos/as, o 
celebrado educador e patrono da educação brasileira, entabula fértil crítica 
à concepção da “educação bancária”, bem como ao conceito de extensão 
unilateral e invasiva. Para um processo emancipador, o pensador formulou a 
proposta de uma educação baseada no diálogo e nos conteúdos com fortes 
vinculações às necessidades da nação e da maioria do povo.

A educação é aqui percebida enquanto processo emancipador do ser 
humano, na qual se em consideração a relação dialética entre o homem e o 
mundo: enquanto o homem transforma a realidade na qual se insere, muda 
também a si mesmo. É, pois, partindo desse pressuposto que essa con-
cepção considera como ponto primordial a interação com a realidade como 
forma de conscientização e emancipação, afastando-se das tentativas de 
adaptação do sujeito às situações dadas, por compreender essa condição 
como manipulação, como forma de extrair do sujeito suas possibilidades de 
transformação. Nas palavras de Freire (1987),

Todo esforço no sentido da manipulação do homem para que 
se adapte a esta realidade, além de ser cientificamente absurdo, 
visto que a adaptação sugere a existência de uma realidade aca-
bada, estática e não criando-se, significa ainda subtraído homem 
a sua possibilidade e o seu direito de transformar o mundo. A 
educação que, para ser verdadeiramente humanista, tem que ser 
libertadora, não pode, portanto, caminhar neste sentido. Uma de 
suas preocupações básicas, pelo contrário, deve ser o aprofun-
damento da tomada de consciência que se opera nos homens 
enquanto agem, enquanto trabalham.

Nessa mesma perspectiva compreende-se a extensão enquanto pro-
cesso por meio do qual possibilita-se ao homem, em contanto com o 
conhecimento, a emancipação a partir da transformação da realidade na 
qual este se insere.

É pautando-se por essa perspectiva crítica que o projeto de extensão 
“momentos de conjuntura: encontro da universidade com o mundo do 
trabalho” objetiva, em diálogo com a classe trabalhadora, socializar conheci-
mentos que se referem à crítica da economia política a partir de experiências 
vividas pelos/as próprios/as sindicalistas, sejam em momentos de resis-
tência e luta por direitos trabalhistas, seja durante o exercício da atividade 
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laboral. As atividades propostas convergem para a análise crítica sobre a 
recente conjuntura brasileira, da qual objetiva-se salientar os fenômenos 
que atingem, direta ou indiretamente, a classe trabalhadora, a fim de voltar-
-se à conscientização e à emancipação.

A seguir, buscaremos apresentar o projeto, a maneira como ele ocorre e 
descrever uma de suas principais atividades, de maneira a refletir sobre os 
impactos desse processo sobre os/as sujeitos/as envolvidos/as, tanto sin-
dicalistas quanto extensionistas.

3. O curso de extensão “momentos de conjuntura” e seus 
impactos na formação dos sujeitos

O projeto em discussão parte, pois, deste objetivo principal: fortalecer o 
processo de luta e resistência da classe trabalhadora, no caso específico, 
dos/as sindicalistas participantes do curso ministrado pela equipe de exten-
sionistas. Para tanto, tem-se como base fundamental estudos marxianos 
acerca da crítica da economia política e demais autores, como David Harvey, 
José Paulo Netto, que abordam em suas análises o capitalismo contempo-
râneo e seus desdobramentos sobre a sociedade, principalmente, no que se 
refere aos países de capitalismo periféricos, como o Brasil.

A socialização desses conhecimentos, por sua vez, além de utilizar-se 
da prática real dos/as trabalhadores/as durante o exercício de sua atividade 
laboral como forma de aproximação ao conteúdo, faz uso de suas técnicas 
e habilidades, referentes ao trabalho, com o objetivo de explicitar conceitos 
teóricos. Foi esse o caso das dinâmicas, diálogos e exposições realizadas 
sobre estudos e conceitos como: meios de produção, força de trabalho, 
capital constante e capital variável, tempo necessário e tempo excedente, 
mais-valia. Procurou-se, ainda, discutir o próprio trabalho e sua centralidade 
na sociedade capitalista, bem como ciclo de reprodução do capital.

Mesclando esses conceitos, tem-se o intuito de, em conjunto com os/as 
sindicalistas, refletir sobre a sociedade mercantil, voltada e controlada pelas 
mercadorias; sobre a relação de apropriação do trabalho pelo capital como 
maneira de alienação; sobre o uso da força de trabalho enquanto mercado-
ria e produtora de mais-valia e seu retorno enquanto lucro ao detentor dos 
meios de produção; sobre a exploração do trabalho pelo capital em tempos 
de neoliberalismo.
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Além dessas definições, busca-se ainda proporcionar uma análise crítica 
da conjuntura política e econômica brasileira, trazendo à tona questões que 
se impõem diretamente sobre a realidade da classe operária, tais quais: a 
reforma trabalhista, o projeto de reforma da previdência que encontra-se 
em tramitação, os constantes ataques do atual governo contra os direitos 
trabalhistas e sociais, o privilegiamento do capital financeiro em detrimento 
das funções sociais do Estado - como garantidor de políticas públicas.

Com o projeto, percebeu-se que a universidade assumiu papel de grande 
relevância junto à sociedade, no cumprimento de sua função de ensino, de 
pesquisa e de extensão. Para cumprir com os desígnios desta última, o pro-
jeto “Momentos de conjuntura” foi estruturado em métodos e técnicas que 
primaram pela participação ativa dos cursistas.

As tarefas foram previamente planejadas com o fim de organizar e 
preparar material didático. Toda a equipe de extensionistas participou do 
planejamento e tanto coordenador como bolsistas e colaboradores/as 
assumiram sua execução. Em cada sessão realizada quinzenalmente no 
Sindtêxtel, fazia-se, primeiramente, uma apresentação dos sujeitos partici-
pantes - tanto extensionistas quanto sindicalistas - e, em seguida, exibia-se 
a proposta a ser desenvolvida naquele dia. O planejamento e elaboração de 
materiais didáticos e de dinâmicas tinham a finalidade de proporcionar uma 
comunicação o mais horizontal e livre possível e, dessa forma, estimular 
a reflexão a partir da exposição de conteúdos teóricos, das palestras, dos 
diálogos e da própria vivência cotidiana dos trabalhadores - seja no local de 
trabalho, seja na família, na vida social e na militância.

Busca-se, dessa maneira, manter uma ação conjunta aos sindicalistas, 
conhecendo a realidade das atividades que desempenhavam, tentou-se 
estabelecer uma relação horizontal, chamando pela participação dos sujeitos 
envolvidos e sua colaboração, Os aspectos teóricos que foram explicitado, 
por sua vez, fundamentam-se exatamente na realidade da classe operária, 
solicitando, por conseguinte participação ativa dos/as sindicalistas. Tendo 
essa consideração como ponto imprescindível, os métodos e técnicas de 
interação desenvolvidos foram traçados buscando afastar-se o máximo 
possível de uma ação antidialógica ou invasiva.

Tendo, pois, como principal objetivo explicar de que maneira se dá a 
acumulação capitalista e o movimento do capital, ressaltando os aspec-
tos desse padrão de acumulação, que recaem sobre a classe trabalhadora, 
segue o exemplo de uma das atividades realizadas pelo projeto de extensão 
junto aos/as sindicalistas.
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Tratou-se de uma dinâmica por meio da qual se recriou cada momento 
do processo de constituição de uma fábrica, a realização da produção e a 
venda do produto final com a consequente obtenção de lucros pelo capita-
lista. Todo esse processo foi estruturado e analisado a partir das experiências 
concretas dos/as trabalhadores/as, mediada pelo suporte teórico categorias 
da crítica da economia política, as quais foram explicitadas em momentos 
anteriores do curso.

A atividade consistiu em montar uma fábrica têxtil fictícia desde a com-
pra dos meios de produção (meios e objeto de trabalho) e força de trabalho. 
Foi utilizado papéis, pincéis e fita adesiva para montagem de um grande 
painel que representasse todo o processo produtivo. Os/as sindicalistas 
dividiram-se em dois um grupo, dos quais um ficou responsável pela com-
pra dos meios de produção, enquanto ao outro coube a compra de toda a 
força de trabalho necessária para o processo de produção. Essa etapa da 
dinâmica ocorreu de maneira que ambos os grupos indicavam o valor apro-
ximado que seria gasto por cada um. Deste modo, foi possível calcular os 
gastos com capital variável e constante e a taxa de mais valia.

No segundo momento, a partir da dinâmica, foi possível articular con-
ceitos centrais como circulação simples, circulação mercantil capitalista, 
mais valia absoluta e relativa, meios de produção, força de trabalho, capital 
constante, capital variável e lucro do capital. Por fim, houve a discussão de 
como o lucro capitalista é baseado na mais-valia, isto é, na exploração da 
força de trabalho, que ocorre durante o processo de produção. Toda a ativi-
dade foi desenvolvida com a participação de todos/as, sempre dialogando 
a teoria acadêmica com a experiência prática cotidiana dos/as próprios/as 
trabalhadores/as.

Por meio da atividade, compreendeu-se, também, como o trabalho vivo 
atua sobre os meios de produção realizando três movimentos: 1º) transfe-
rindo para o produto o valor do capital constante já existente nos meios de 
produção; 2º) criando e inserindo no produto o valor da força de trabalho; 3º) 
criando e inserindo no produto um valor excedente ou a mais valia. (NETTO 
e BRAZ, 2006). Por meio de exercícios práticos e da manipulação de mate-
riais didáticos, foi possível construir teoricamente a exploração da força de 
trabalho e como este constitui o suporte último da valorização do capital.

Os resultados das atividades desenvolvidas foram observados tanto em 
diálogos com os sindicalistas, como, também, por meio de questionários. 
Os/as sujeitos/as participantes expuseram em suas falas momentos nos 
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quais puderam utilizar-se dos conceitos apreendidos e das reflexões, como 
forma de contestação durante momentos de resistência. Depreende-se, 
então, um dos impactos causado pelo curso sobre os/as sindicalistas, 
alcançando seu objetivo principal de auxiliar e fortalecer a luta da classe 
trabalhadora. Foi possível, ainda, contribuir com a formação dos operários 
no que concerne ao atual momento político e econômica através das aná-
lises conjunturais traçadas com bases em suas experiências próprias, em 
assuntos da atualidade que incidem diretamente sobre a classe trabalha-
dora, apoiando-se nos conhecimentos que estavam sendo socializados e 
discutidos de maneira dialógica.

Ademais, no que se refere aos/as extensionistas, especialmente às dis-
centes do curso de graduação em Serviço Social, o curso elaborado pelo 
projeto de extensão impactou eminentemente sobre o processo formativo 
das acadêmicas, elucidando os aspectos reais da teoria estudada em sala 
de aula e, dessa maneira, fortalecendo a formação de profissionais que se 
voltem para o exercício profissional crítico, buscando a consciência e eman-
cipação dos/as sujeitos/as.

Faz-se importante, pois, salientar a extensão universitária enquanto uma 
atividade que se volta à sociedade e, para além disso, como ação que pres-
cinde a comunicação entre os sujeitos envolvidos, buscando, de tal maneira, 
afastar-se de métodos e técnicas invasivas, mas formas de mediação dia-
lógicas. (FREIRE, 1983, s/n).

Considerações finais

O que foi demonstrado ao longo do artigo permite afirmar que a expe-
riência de extensão “Momentos de conjuntura” contribuiu tanto para os/
as extensionistas, que integram o curso de Serviço Social da Universidade 
Estadual do Ceará, como também para a sociedade, representada pelos/
as sindicalistas, convergindo para a troca de conhecimentos voltada à 
conscientização e emancipação. Especificamente, no que diz respeito às 
discentes, o projeto impactou positivamente em sua formação profissional 
ao vincular conteúdos abstratos da realidade de vida dos/as trabalhadores/
as. Por esta via, reforçou valores e princípios defendidos no projeto ético-
-político da profissão de Assistente Social. As atividades desenvolvidas 
permitiram, inclusive, a vivência de experiências de intervenção profissional, 
fortalecendo as experiências político-organizativas dos/as trabalhadores/
as do Serviço Social. (MONTEIRO, 2017).
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No que concerne aos/as trabalhadores/as, pode-se perceber que a 
aproximação se deu de forma gradual. No início se apresentavam de forma 
tímida e pouco se expressavam, no decorrer dos encontros que ficaram 
mais à vontade, havendo maior interação durante as discussões. O perfil 
dos/as participantes em maioria se tratava de homens, com faixa etária em 
torno dos 50 anos de idade e com baixa escolaridade. Apenas três mulhe-
res estiveram participando, da qual somente uma apresentava faixa etária 
menor que os/as demais e escolaridade de ensino superior. Mesmo não 
aprofundando a discussão de gênero nesse âmbito, ainda assim, a partir 
desse recorte é possível afirmar que o sindicalismo ainda consiste em um 
espaço predominante masculino.

As reações observadas e coletadas nos formulários de avaliação, per-
mitiu analisar algumas demandas muito caras a sua militância foram 
respondidas. Foi este o caso das análises de conjuntura e da construção de 
categorias teóricas a partir da vida prática desses sujeitos. Portanto, apostar 
nesse horizonte de experiência é uma das formas de fortalecer o processo 
de renovação contínua da profissão.

Os resultados alcançados foram bastante satisfatórios, uma vez que a 
atividade foi bem acolhida pelos trabalhadores/as, onde teve uma participa-
ção ativa, a valorização da temática da aula e principalmente o aprendizado 
e a interação entre os sujeitos participantes. A formação e a produção de 
conhecimento que envolve professores, alunos/as e trabalhadores/as de 
forma dialógica é, imprescindivelmente, um importante instrumento de 
extensão universitária.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A CRÍTICA DO 
CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO BURGUESA  

EM O CAPITAL DE KARL MARX

SOUZA, Osmar Martins de1

Resumo: Este trabalho objetiva tecer algumas considerações sobre a crí-
tica do conhecimento e da educação burguesa a partir da obra de O Capital: 
crítica da economia política de Karl Marx. No próprio subtítulo da obra O 
Capital, Marx enfatizou o seu objetivo principal, a saber, o de ser uma crítica 
radical da economia política burguesa, conforme se pode constatar a par-
tir do estudo desta obra. Neste trabalho, procuramos rastrear algumas das 
referências, nas quais o autor de O Capital desferiu, diretamente, sua crítica 
radical ao conhecimento burguês e, por extensão, à educação, por conside-
rá-las insuficientes ao processo de emancipação real da sociedade humana
Palavras-chave: Crítica; Conhecimento; Educação; Emancipação.
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Introdução

Marx não abordou a temática do conhecimento e da educação de 
forma fragmentada, assim como, em sua principal obra, O Capital, 
não elaborou um manual de economia nos moldes da cientificidade 

burguesa. Pelo contrário, o autor de O Capital realizou uma crítica radi-
cal do padrão de conhecimento burguês, da economia política burguesa e 
instaurou uma nova forma de análise da realidade social, o materialismo 
histórico-dialético, com o intuito de produzir um conjunto de conhecimen-
tos que se contrapusesse ao burguês e que servisse de instrumento para a 
classe trabalhadora modificar radicalmente a sociedade capitalista e para 
construir uma nova sociabilidade, a sociabilidade emancipada.

A crítica do conhecimento e da educação burguesa em O 
Capital de Karl Marx

O objetivo fundamental de O Capital: crítica da economia política2 não 
foi só de demolir as explicações vulgares sobre a economia3, mas também, 

2 Todas as principais obras de Marx carregam o título ou subtítulo de “uma crítica da economia políti-
ca”, começando pelo manuscritos de 1857 – 1858 de Grundrisse zueiner Kritik der Politischen 
Economie [esboços de uma crítica da economia política], publicados postumamente, seguido pelo 
livro publicado pelo próprio em 1859 sob o título de Contribuição à crítica da economia política, e 
coroado por seu magistral, mesmo que inacabado, O capital, obra que leva o subtítulo crítica da 
economia política. Ademais, os extensos volumes de suas Teorias da mais-valia também perten-
cem ao mesmo complexo de investigações. Assim, obviamente, um acerto de contas crítico com a 
economia política ocupou um lugar central na obra de Marx (MÉSZÁROS, 2009, p. 219).

3 Em primeiro lugar, devemos recordar que a divisão do material em três partes [fórmula trinitária], 
habitual na economia burguesa, nem sempre servia a fins apologéticos. Nesse aspecto, devemos 
distinguir entre a economia política clássica e a economia vulgar. Sabemos que Marx reduziu a pó, 
sem piedade, a “fórmula trinitária” da economia vulgar, sua doutrina dos três “fatores de produção” 
– o capital, a terra e o trabalho. Essa teoria concebe tais fatores não somente como três fontes 
de rendimentos diferentes, mas também como fontes autônomas e cooperantes no processo de 
criação de valor (assim como, “na agricultura, por exemplo, o agricultor, os bois, o arado e a terra 
colaboram harmoniosamente no processo de trabalho real, não obstante sua diversidade”). Ele 
demonstrou que essa fórmula – que mistura sem o menor escrúpulo as formas sócias de pro-
dução, historicamente determinadas, como os elementos materiais do processo de trabalho real 
– aparece desenvolvida “a mistificação do modo capitalista de produção, a reificação das relações 
sociais”: “O mundo encantado, invertido e virado de ponta-cabeça onde Monsieur Le Capital e Ma-
dame La Terre, ao mesmo tempo caracteres sociais e simples coisas, rondam como espectros”. 
Todavia, essa caracterização só de aplica-se ã economia vulgar propriamente dita, ou então ao el-
emento de economia vulgar presente nos trabalhos dos clássicos. Nestes, porém, há um pequeno 
elemento de verdade na “fórmula trinitária”, pois, por causa da separação entre os verdadeiros 
produtores e os meios de produção, o valor criado pelo trabalho anual agregado se divide em três 
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as explicações parciais e insuficientes da economia política clássica4 
(burguesa) e, para isso, Marx analisou radicalmente o modo de produção 
capitalista em sua totalidade, a saber, em suas relações de produção e de 
circulação. Sobre essa questão, o autor discorre no Livro III de O Capital:

No Livro Primeiro, investigamos os fenômenos do processo de pro-
dução capitalista considerando apenas como processo imediato 
de produção, quando abstraímos de todos os efeitos induzidos 
por circunstâncias a ele estranhas. Mas o processo imediato de 
produção não abrange a vida toda do capital. Completa-o o pro-
cesso de circulação, que constituiu o objeto de estudo do Livro 
Segundo. Evidenciou-se que o processo de produção capitalista, 
observado na totalidade, é unidade constituída por processo de 
produção e processo de circulação (MARX, 2008, p. 41, grifos 
nossos).

Procedendo a uma análise do modo de produção capitalista em sua 
totalidade5, ou seja, como uma unidade contraditória entre processo de 

partes, que assumem três formas diferentes de rendimentos e constituem a renda anual de três 
classes sociais: os capitalistas, os proprietários fundiários e os trabalhadores (ROSDOLSKY, 2001, 
p. 41-42).

4 Para deixar esclarecido de uma vez por todas, entendo por economia política clássica toda teoria 
econômica desde W. Petty, que investiga a estrutura interna das relações burguesas de produção 
em contraposição à economia vulgar, que se move apenas no interior do contexto aparente e ru-
mina constantemente o material há muito fornecido pela economia política científica a fim de for-
necer uma justificativa plausível dos fenômenos mais brutais e servir às necessidades domésticas 
da burguesia, mas que, de resto, limita-se a sistematizar as representações banais e egoístas dos 
agentes de produção burgueses como o melhor dos mundos, dando-lhes uma forma pedante e 
proclamando-as como verdades eternas (MARX, 2013, p. 156).

5 Totalidade, portanto, como princípio metodológico, significa que nada pode ser compreendido de 
modo isolado. O sentido de cada parte, de cada fato, de cada dado só emerge na medida em que 
ele for apreendido como momento de um conjunto, como resultado de um processo através do 
qual cada um dos elementos parciais vai adquirindo a sua natureza e a sua especificidade. Tra-
ta-se, pois, de apreender o processo através do qual vão se constituindo, ao mesmo tempo, a total-
idade de determinado objeto e as partes que o compõem, a hierarquia e a ordem entre os diversos 
momentos, o modo como se relacionam entre si o todo e as partes, sob a regência do primeiro, as 
relações das diversas partes entre si e a passagem de um momento a outro (TONET, 2013, p. 116).

[...] o conceito de totalidade (todo) não pode representar, na dialética, algo rígido nem unívoco no sen-
tido formal. O que decide acerca dos limites do todo que se investiga em cada caso é a realidade 
efetiva, assim como o problema que se aborda. Então se descobrirá que qualquer totalidade, por 
amplos que sejam os seus limites, pode subordinar-se a outra, ainda mais inclusiva. Igualmente, 
no curso da investigação, impor-se-á a necessidade de decompor em totalidades subordinadas o 
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produção e processo de circulação, Marx desmistifica a visão dos econo-
mistas burgueses, bem como o seu padrão de cientificidade, que explicava 
os fenômenos econômicos de forma fragmentada e isolada da totalidade 
das relações sociais.

É certo que as obras econômicas do Marx maduro estão centra-
das coerentemente na cientificidade da economia, mas nada têm 
em comum com a concepção burguesa, segundo a qual a econo-
mia é mera ciência particular, na qual os chamados fenômenos 
econômicos puros são isolados do conjunto das inter-relações 
do ser social como totalidade e, depois, analisados nesse isola-
mento artificial, visando – eventualmente – relacionar de maneira 
abstrata o território assim formado com outros territórios isola-
dos de modo igualmente artificial (o direito, a sociologia etc.). A 
economia marxiana, ao contrário, parte sempre da totalidade do 
ser social e volta a desembocar nessa totalidade (LUKÁCS, 2012, 
p. 291).

Diferentemente da ciência burguesa, que procurava explicar as partes da 
realidade, sem considerar sua íntima relação com a totalidade, a teoria mar-
xiana busca rastrear o nexo imanente de um determinado fenômeno com a 
totalidade6 social da qual faz parte, neste caso, a relação entre o processo de 
produção e o processo de circulação capitalista. Em carta ao amigo Engels, 
Marx fala da diferença e da especificidade de sua investigação:

Não conseguirei me obrigar a enviar nada até ter o todo diante 
de mim. Por mais que tenha falhas, a vantagem do meu texto é 
o fato de ser escrito artisticamente, e isso só posso conseguir 
através da prática de jamais imprimir nada até ter o texto escrito 
diante de mim em sua totalidade (MARX, 2004 apud GABRIEL, 
2013, p. 436).

recorte do todo que inicialmente constitui o objeto, sem com isso, contudo, perder de vista a con-
exão universal das manifestações, tal como esteve dada no primeiro recorte (KOFLER, 2010, p. 56).

6 O que distingue [...], antes de mais nada, é a consideração da economia burguesa como um “todo 
orgânico”, é o ponto de vista da totalidade ou, como disse Lukács, o “predomínio multifacético e 
determinante do todo sobre as partes”. (Como isso está distante do método da economia burgue-
sa, que estabelece uma vinculação exterior entre os fenômenos econômicos!) (ROSDOLSKY, 2001, 
p. 40).
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Marx se recusava em expor os resultados de sua investigação sobre o 
modo de produção capitalista, com a publicação de O Capital, enquanto 
não tivesse uma compreensão global das leis imanentes de funcionamento 
da moderna sociedade burguesa. Entendia que sua investigação tinha de 
se apropriar da matéria em todos os seus detalhes e extrair dela mesma, 
ou seja, da própria sociedade capitalista, o seu modo de funcionamento. 
Somente após a realização desse processo investigativo se poderia apre-
sentar adequadamente o movimento real do capital (MARX, 2013, p. 90). 
Nesse sentido, O Capital de Marx reflete às formas de ser e às determina-
ções da existência real7, neste caso, às determinações reais da moderna 
sociedade burguesa.

Sobre isso, nos Grundrisse, Marx afirma:

Como em geral em toda ciência histórica e social, no curso das 
categorias econômicas é preciso ter presente que o sujeito, aqui 
a moderna sociedade burguesa, é dado tanto na realidade como 
na cabeça, e que, por conseguinte, as categorias expressam 
formas de ser, determinações da existência, com freqüência 
somente aspectos singulares, dessa sociedade determinada, 
desse sujeito, e que, por isso, a sociedade, também, do ponto de 
vista científico, de modo algum só começa ali onde o discurso é 
sobre ela enquanto tal (MARX, 2011, p. 59, grifos nossos).

Marx concebeu que as categorias eram dadas na “realidade como na 
cabeça”. Elas só poderiam existir na cabeça, porque existem na realidade 
e da realidade foram abstraídas. As categorias não são dadas, a priori, na 
cabeça, mas a partir da análise da realidade concreta, ou seja, da abstração 
da própria coisa que se investiga e se quer conhecer, neste caso, a lógica da 
moderna sociedade burguesa. Investigando concretamente a lógica dessa 
forma de sociabilidade, o autor de O Capital, extraiu as suas determinações 
essenciais e as reproduziu no plano do pensamento. Por isso, O Capital é 
considerado a reprodução ideal do movimento real da lógica de reprodução 
do modo de produção capitalista (NETTO, 2006, p. 55).

7 Segundo Lukács: “[...] o ser só pode ser abordado como ser se for objetivamente determinado em 
todos os sentidos. Um ser privado de determinações é apenas um produto do pensamento: uma 
abstração de todas as determinações (LUKÁCS, 2010, p. 171).
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Os esforços e os sacrifícios que Marx enfrentou para compreender real-
mente o modo de produção, reprodução do capital e para desconstruir as 
explicações dos economistas burgueses e de seus ideólogos (apologistas), 
não foram somente para substituir uma explicação por outra explicação 
mais elaborada ou para trocar uma frase por outra frase mais complexa, 
conforme sua crítica aos pensadores idealistas de esquerda em sua obra 
A ideologia Alemã (MARX, 2009, p. 23)8, mas para produzir um conheci-
mento que contribuísse com a luta da classe trabalhadora na superação do 
modo de produção capitalista, visto que este se assenta essencialmente na 
exploração da força de trabalho no processo produtivo. Por isso, a partir da 
análise do mundo real, da reprodução do capital, considerou que a sua cons-
tante valorização e acumulação são fundadas no trabalho não pago e desse 
modo, a situação da classe trabalhadora não pode melhorar nessa forma de 
produção, pelo contrário, tem como consequência o agravamento em suas 
condições de vida. Nesse preciso sentido, Marx assevera:

[...] à medida que o capital é acumulado, a situação do trabalha-
dor, seja sua remuneração alta ou baixa, tem de piorar. [...] Ela 
ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à acumu-
lação de capital. Portanto, a acumulação de riqueza num polo é, 
ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, o suplício do tra-
balho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação 
moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu 
próprio produto como trabalho (MARX, 2013, p. 721).

O conhecimento dessa lógica de reprodução do capital é fundamental 
para que a classe trabalhadora não nutra ilusões em relação a essa forma 

8 Como para os jovens-hegelianos as representações, as ideias, conceitos, em geral os produtos da 
consciência (por eles autonomizadas), têm o valor de autênticos grilhões dos homens; como, do 
mesmo modo, para os velhos-hegelianos significam os verdadeiros elos da sociedade humana, 
percebe-se que os jovens-hegelianos também só tenham de lutar contra essas ilusões da con-
sciência. Segundo a sua fantasia, as relações dos homens, tudo o que os homens fazem, os seus 
grilhões e barreiras, são produto da consciência; assim os jovens-hegelianos, de modo conse-
quente, colocam aos homens o postulado moral de trocarem a sua consciência presente pela con-
sciência humana, crítica ou egoísta e, desse modo, de eliminarem as suas barreiras. Essa exigência 
de mudar a consciência conduz à exigência de interpretar de outro modo o que existe, ou seja, de 
reconhece-lo por meio de outra interpretação. Os ideólogos jovens-hegelianos são, apesar das 
frases com que pretendem “abalar o mundo”, os maiores conservadores (MARX; ENGELS, 2009, p. 
22-23).
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de sociabilidade, pois é inerente ao modo de produção capitalista a concen-
tração de riquezas num polo da sociedade e num outro polo, a concentração 
da miséria9. Observe-se que o conceito marxiano de miséria não se restringe 
ao lado econômico, ao lado material (uma “remuneração alta ou baixa”), 
mas relaciona o material ao espiritual/intelectual (“a ignorância, a degrada-
ção moral”) da classe trabalhadora.

Desse modo, a riqueza se concentra do lado da classe burguesa e as 
misérias do lado da classe trabalhadora e, quanto mais se desenvolve a pro-
dutividade do trabalho sob a lógica do capital, mais se amplia relativamente 
o abismo social entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. A respeito 
dessa relação contraditória, Marx destaca no capítulo vinte e três, do Livro I 
de O Capital: A lei geral da acumulação capitalista:

Se a classe trabalhadora continua “pobre”, mas agora é “menos 
pobre” na proporção em que produz um “aumento inebriante de 
riqueza e poder” para a classe proprietária, isso quer dizer que, 
em termos relativos, ela continua tão pobre como antes. Se os 
extremos da pobreza não diminuíram, eles aumentaram, já que 
aumentaram os extremos da riqueza (MARX, 2013, p. 727).

A partir da análise das leis imanentes do capital, Marx colocou em evi-
dência que, sob a forma de produção capitalista, a riqueza tendencialmente 
se concentra nas mãos da classe proprietária dos meios de produção, por 
meio da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora, que não 
é proprietária dos meios de produção. Por isso, sob o capital, quanto mais 
se aperfeiçoa o processo produtivo, com o desenvolvimento das forças 
produtivas do trabalho, mais se aumenta a produção de riqueza, mas con-
traditoriamente não se diminui a “pobreza” da classe produtora, da classe 
trabalhadora. Essas riquezas são produzidas pelo trabalho da classe traba-
lhadora (do trabalhador produtivo), mas no modo de produção capitalista 
não os enriquecem e ainda se voltam contra estes, pois são concentradas 

9 Dia após dia, torna-se assim mais claro que as relações de produção nas quais a burguesia se 
move não têm um caráter uno, simples, mas um caráter dúplice; que, nas mesmas relações em que 
se produz a riqueza, também se produz a miséria; que, nas mesmas relações em que há desen-
volvimento das forças produtivas, há uma força produtora de repressão; que essas relações só 
produzem a riqueza burguesa. Ou seja: a riqueza da classe burguesa [...] (MARX, 2009, p. 139).
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nas mãos da classe burguesa e fortalecem o poder desta frente ao trabalho. 
Em os Grundrisse, Marx destaca:

Portanto, todos os progressos da civilização ou, em outras pala-
vras, todo aumento das forças produtivas, se se quiser, das forças 
produtivas do próprio trabalho – tal como resultam da ciência, 
das invenções, da divisão e combinação do trabalho, do aperfei-
çoamento dos meios de comunicação, da criação do mercado 
mundial, da maquinaria etc. -, não enriquecem o trabalhador, mas 
o capital, em conseqüência, só ampliam o poder que domina o 
trabalho; só multiplicam a força produtiva do capital. Como o 
capital é a antítese do trabalhador, tais progressos aumentam 
unicamente o poder objetivo sobre o trabalho (MARX, 2011, p. 
241).

Nesse sentido, a manutenção da forma de produção capitalista e o seu 
consequente aperfeiçoamento significam a manutenção do domínio da 
classe burguesa sobre a classe trabalhadora, pois a reprodução dessas 
relações sociais é a reprodução do domínio do capital sobre o trabalho. A 
classe trabalhadora pode até se tornar “menos pobre” no capitalismo, mas 
continuará sendo pobre, porque os extremos entre a sua condição e a con-
dição da classe burguesa não diminuem, pelo contrário, se ampliam com o 
crescimento da produção de riquezas10. Sobre isso, Marx acrescenta:

Portanto, se a receita do operário aumenta com o rápido cresci-
mento do capital, a verdade é que, ao mesmo tempo, aumenta o 
abismo social que afasta o operário do capitalista, aumenta ao 
mesmo tempo o poder do capital sobre o trabalho, a dependência 

10 A desigualdade está crescendo. Hoje, apenas 8 homens têm a mesma riqueza que as 3,6 bilhões 
de pessoas mais pobres do mundo. O 1% mais rico da população detém uma riqueza maior que os 
outros 99% juntos! No Brasil não é diferente. Em nosso país, os 6 bilionários mais ricos detêm a 
mesma riqueza que a metade mais pobre de nossa população – cerca de 100 milhões de pessoas 
(OXFAM, 2017). “No mundo, oito pessoas detêm o mesmo patrimônio que a metade mais pobre da 
população. Ao mesmo tempo, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de US$ 1,90 por 
dia. NO BRASIL, a situação é pior: APENAS SEIS PESSOAS POSSUEM RIQUEZA EQUIVALENTE AO 
PATRIMÔNIO DOS 100 MILHÕES DE BRASILEIROS MAIS POBRES. E mais: os 5% mais ricos detêm 
a mesma fatia de renda que os demais 95%. Por aqui, uma trabalhadora que ganha um salário 
mínimo por mês levará 19 anos para receber o equivalente aos rendimentos de um super-rico em 
um único mês” (OXFAM, 2017, p. 6).
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do trabalho relativamente ao capital. [...] Quando o capital cresce 
rapidamente, o salário pode até subir, mas o lucro do capital 
cresce incomparavelmente mais depressa. A situação material 
do operário melhorou, mas às custas da sua situação social. O 
abismo social que o separa do capitalista ampliou-se (MARX, 
2010, p. 56-57).

A partir dessa análise, Marx desconstrói o ideário burguês propalado 
por seus apologistas, pelos economistas vulgares e pela economia política 
burguesa, segundo o qual, com o crescimento da produtividade do traba-
lho e com o aumento da produção de riquezas, a situação social da classe 
trabalhadora melhoraria11. Ao contrário disto, a situação social da classe 
trabalhadora piora, porque a sua melhoria material é momentânea e deter-
minada pelo crescimento do capital12. Na verdade, a melhora é apenas 
aparente, pois o crescimento do capital ou a reprodução do capital se dá 
por um aumento na taxa de extração de mais-valor, ou seja, no aumento da 
exploração da força de trabalho do trabalhador. Na essência, isso significa 
que o aumento momentâneo na receita do trabalhador não é positivo, mas 
negativo, pois é oriundo da intensificação da exploração de sua força de 
trabalho e implica no fortalecimento do poder do capital sobre o trabalho.

Desse modo, Marx, em O Capital, busca revelar à classe trabalhadora a 
essência da reprodução do modo de produção capitalista que fundada na 
extração de mais-valor, não melhoraria a situação social da classe traba-
lhadora, mas fortaleceria o poder social da classe burguesa. A apreensão 
dessa determinação da sociabilidade do capital, por parte da classe traba-
lhadora era fundamental, pois, por meio desta, a classe trabalhadora poderia 

11 É a grande multiplicação das produções de todas as artes, consequência da divisão do trabalho, 
que origina, numa sociedade bem administrada, a opulência generalizada que se estende às cama-
das mais inferiores da população. Cada trabalhador dispões de uma quantidade de trabalho próprio 
muito superior àquela que se pode utilizar; e, uma vez que todos os outros trabalhadores estão 
exatamente na mesma situação, é-lhes possível trocar uma grande quantidade dos seus próprios 
produtos por uma grande quantidade, ou, o que vem a dar no mesmo, pelo preço de uma grande 
quantidade dos deles. Fornece-lhes em abundância aquilo que necessitam e eles fornece-lhes, 
com igual profusão, tudo o que ele pretende, difundindo-se a abundância pelas diferentes camadas 
sociais (SMITH, 1980, p. 89).

12 Estas breves indicações bastarão para demonstrar, precisamente, que o próprio desenvolvimento 
da indústria moderna contribui forçosamente para inclinar, cada vez mais, a balança em benefício 
do capitalista contra o operário e que, em consequência disso, a tendência geral da produção cap-
italista não é elevar o nível médio do salário, mas, ao contrário, diminuí-lo, baixando o valor do 
trabalho mais ou menos até seu limite mínimo (MARX, 2010, p. 140).
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orientar a luta revolucionária para superar as relações sociais capitalistas e 
o domínio da classe burguesa. Foi nessa direção que, em uma carta a um 
amigo de Genebra, Marx diz: “O capital é sem dúvida o Míssil mais terrível 
já disparado contra as cabeças da burguesia” (MARX, 2004 apud GABRIEL, 
2013, p. 456).

De fato, a análise da sociabilidade burguesa exposta em O Capital visava 
demolir as teorias apologéticas dos economistas burgueses e em se cons-
tituir numa arma teórica poderosa do trabalho na luta contra o capital. Marx 
considerava a análise dos economistas burgueses como vulgar, como uma 
explicação meramente aparente da realidade social, em tudo subserviente 
aos interesses da classe burguesa. Por isso, no Livro III de O Capital, Marx 
usa os seguintes termos em relação à economia burguesa:

Na realidade, a economia vulgar se limita a interpretar, a siste-
matizar e a pregar doutrinariamente as ideias dos agentes do 
capital, prisioneiros das relações de produção burguesas. Por 
isso, não admira que de todo se harmonize com as relações 
econômicas em sua aparência alienada, em que são evidentes 
contradições absurdas e completas (aliás, toda ciência seria 
supérflua se houvesse coincidência imediata entre aparência e 
a essência das coisas); que aí se sinta em casa, parecendo-lhe 
essas relações tanto mais naturais quanto mais nelas se dissi-
mule o nexo causal, e assim correspondam às ideias vigentes 
(MARX, 2008, p. 1080, grifos nossos).

Pode-se depreender da crítica radical de Marx que a economia política 
burguesa e a ciência burguesa se limitavam/limitam a produzir um conheci-
mento aparente da realidade, porque eram/são “prisioneiras das relações de 
produção burguesas”. Ao se encontrarem subsumidas às relações de pro-
dução capitalistas, à economia política e à ciência burguesa assumiram/
assumem a função de agentes das ideias que dão legitimidade à ordem do 
capital e, por isso, ao contrário de explicar a realidade em sua efetividade, se 
restringem a uma explicação da aparência alienada dos fenômenos, com o 
intuito de dissimular o nexo causal do real, para que, assim, possam corres-
ponder aos interesses da classe burguesa. Nessa mesma linha de análise 
da economia burguesa e da ciência burguesa, considera Lukács:
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[...] ocorre na economia uma fuga da análise do processo geral de 
produção e reprodução, e uma fixação na análise dos fenômenos 
superficiais da circulação, tomados isoladamente. [...] Enquanto 
na época clássica havia um esforço no sentido de compreen-
der a conexão dos problemas sociais com os econômicos, a 
decadência coloca entre eles uma muralha divisória artificial, 
pseudocientífica e peseudometodológica, criando assim com-
partimentos estanques que só existem na imaginação (LUKÁCS, 
2010, p. 64).

Tanto na economia, como nas outras ciências burguesas, como na socio-
logia, a análise se restringe aos aspectos particulares da realidade e não se 
busca estabelecer a conexão real que existe entre esses aspectos que foram 
isolados. Essa maneira de proceder expressa a “decadência ideológica” da 
economia burguesa, bem como das ciências burguesas, em geral, que, por 
estarem submetidas à lógica de produção e reprodução do capital, produ-
zem um conhecimento fragmentado e aparente da realidade.

A ciência econômica e as ciências modernas (particulares) ao se desen-
volverem em estreita relação com a produção capitalista e subsumindo-se 
à divisão do trabalho, tornou-se uma profissão reconhecida, porém, foi per-
dendo sua relativa independência, passando a atender aos interesses da 
produção (do capital) e da classe detentora dos meios de produção (a bur-
guesia). Sobre esse processo, István Mészáros, em sua obra, O poder da 
ideologia, sustenta:

Em consequência da divisão social do trabalho, a ciência está de 
fato alienada (e privada) da determinação social dos objetivos 
de sua própria atividade, que ela recebe “pronta”, sob a forma de 
ditames materiais e objetivos de produção, do órgão reificado de 
controle do metabolismo social com um todo, ou seja, do capital 
(MÉSZÁROS, 2004, p, 270, grifos nossos).

Esse conhecimento fragmentado, particularizado e aparente produ-
zido pelas ciências burguesas corresponde aos interesses da produção e 
reprodução da sociabilidade capitalista, pois contribui para a formação/
educação de determinados assalariados (produtivos e improdutivos) que 
recebem conhecimentos fragmentados da realidade para que estejam 
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aptos a desempenhar as funções requeridas pelo capital, de acordo com 
o desenvolvimento da divisão capitalista do trabalho, alcançando somente 
um conhecimento aparente ou “pseudocientífico da realidade”. Nesta linha 
de compreensão, o teórico marxista, István Mészáros, na obra A teoria da 
alienação em Marx, ressalta a função da educação na sociabilidade do capi-
tal afirmando: “A educação tem duas funções principais numa sociedade 
capitalista: (1) a produção das qualificações necessárias ao funcionamento 
da economia, e (2) a formação dos quadros e a elaboração dos métodos de 
controle político” (MÉSZÁROS, 2006, p. 275).

Marx analisa e critica esse fenômeno em O Capital, considerando que 
esse nível de conhecimento e de formação/educação fragmentada e sub-
sumida à divisão do trabalho no capitalismo promove “certo atrofiamento” 
no desenvolvimento das potencialidades humanas dos trabalhadores, na 
medida em que essa educação está voltada para atender as necessidades 
de desenvolvimento do capital (MARX, 2013, p. 437). Esse tipo de conhe-
cimento e de formação prepara o trabalhador para servir à produtividade 
capitalista, ou seja, para vender sua força de trabalho como assalariado 
“especializado”.

Esse conhecimento e essa formação/educação podem ser suficientes 
para os trabalhadores garantirem a sobrevivência como assalariados ou 
como vendedores de sua força de trabalho ao apreenderem um determinado 
tipo de conhecimento ou de habilidade que sirvam para valorizar o capital, 
mas são insuficientes para que os trabalhadores compreendam as relações 
sociais em sua totalidade e, munidos dessa compreensão, lutem por sua 
transformação. Assim, a crítica desse conhecimento e dessa formação era 
um procedimento essencial, visto que não favoreciam a luta do trabalho 
contra o capital, mas pelo contrário, reforçavam o domínio das relações de 
produção capitalistas e da classe burguesa sobre a classe trabalhadora.

Diante disto, Marx realiza em O Capital uma crítica radical da sociabili-
dade burguesa em sua totalidade e dos apologistas deste modo de produção 
(os economistas), que produzem um conhecimento que visa conformar ou 
adaptar os trabalhadores à ordem do capital. “Os economistas querem que 
os operários permaneçam na sociedade tal como ela está formada e tal 
como eles a consignaram e sancionaram em seus manuais” (MARX, 2009, 
p. 188).

Em um caminho oposto ao dos apologistas vulgares do capital e dos 
economistas clássicos burgueses, Marx realiza uma crítica teórica radical 
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do capital com o objetivo de dispor classe trabalhadora um novo conheci-
mento, que demonstra como o capital se constituiu historicamente, como 
ocorre a sua reprodução e como pode ocorrer a sua superação. Se os teó-
ricos da ciência burguesa produzem conhecimentos que favorecem ou 
contribuem para a dominação do capital sobre o trabalho, Marx, em direção 
oposta, com a crítica do capital, produz uma teoria revolucionária, que, posta 
em prática pelos trabalhadores, os sujeitos da revolução13, poderia servir de 
instrumento para a superação da sociabilidade capitalista e organização de 
uma nova forma de produção da vida. Nessa perspectiva de entendimento 
da obra O Capital, afirma o teórico marxista, Karel Kosik, em a Dialética do 
concreto:

“O Capital” de Marx não é uma teoria: é uma crítica teórica ou 
uma teoria crítica do capital. Não é apenas uma descrição das 
configurações objetivas do movimento social do capital e das 
correspondentes formas de consciência, dos agentes do próprio 
movimento; em unidade indissolúvel com a investigação das 
leis objetivas do funcionamento do sistema (que compreende 
interrupções e crises), ele investiga também a gênese e a con-
figuração do sujeito que efetua a destruição revolucionária do 
sistema. O sistema é descrito na sua totalidade e concreticidade 
quando se descreve as leis imanentes do seu movimento e da 
sua destruição. O conhecimento ou a tomada de consciência da 
natureza do próprio sistema, como sistema de exploração, são 
a conditio sine qua non para que a odisséia da forma histórica 
da práxis chegue a termo na praxis revolucionária. Marx define 
esta tomada de consciência como tomada de consciência histó-
rica (KOSIK, 1976, p. 167-168, grifos nossos).

Em O Capital, Marx não apenas elabora uma teoria crítica ou uma nova 
interpretação da economia política que criticava as teorias econômicas 
burguesas e o conhecimento produzido por estes, mas, a partir da análise 
imanente do modo de produção capitalista, produz um conhecimento que 
apreende às determinações e contradições essenciais do capital, com a clara 

13 De todas as classes que hoje em dia se opõem à burguesia, só o proletariado é uma classe ver-
dadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da 
indústria; o proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico (MARX; ENGELS, 2010, p. 49).
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intenção de contribuir com a formação/educação da classe trabalhadora. 
Para a classe trabalhadora atuar praticamente ou revolucionariamente para 
transformar a realidade, Marx entende que “o conhecimento” e “a tomada 
de consciência” de que o capital é um sistema que só se reproduz por meio 
da exploração da força de trabalho é de fundamental importância. Por isso, 
em O Capital, Marx objetiva uma análise que estava em conformidade com 
a décima primeira tese Ad Feuerbach de 1845, segundo a qual, o autor 
considerava que não era suficiente interpretar/conhecer ou representar o 
mundo de uma forma diferente, mas conhecer e interpretar o mundo, a rea-
lidade social, para contribuir com a sua transformação radical (MARX, 2009, 
p. 126). O Capital é uma interpretação da sociabilidade capitalista, das leis 
inerentes a este modo de produção, mas uma interpretação que se destina 
à objetivação de uma prática revolucionária que transforme radicalmente 
essa sociabilidade, tendo como o destinatário e o agente principal dessa 
prática transformadora a classe trabalhadora.

Considerações Finais

Com o ensejo de contribuir com a emancipação efetiva da humanidade, 
Marx dedicou a maior parte da sua vida em atividades teóricas e práticas 
vinculadas às lutas dos trabalhadores (dos proletários), pois entendia que 
esse era sujeito histórico da superação da sociedade de classes e da socia-
bilidade burguesa. É nesta direção que deve ser entendida a sua obra de 
maturidade, O Capital, que segundo o próprio Marx, era a sua contribuição 
mais importante para a causa (a luta) dos trabalhadores (MEHRING, 2013, 
p. 349).

Por isso, em O Capital, Marx não apenas elaborou uma teoria crítica 
ou uma nova interpretação da economia política, na qual criticou as teo-
rias econômicas burguesas, mas a partir de uma crítica imanente às leis da 
produção capitalista, apreendeu as suas determinações, as suas contradi-
ções essenciais, e as condições de sua superação, tendo em vista contribuir 
com a luta revolucionária da classe trabalhadora para superar este modo 
de produção (o capitalista) e na construção de uma sociedade realmente 
emancipada, a sociedade comunista.
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Resumo: As formas de trabalho, desde as sociedades pré-capitalistas, 
sofreram fortes mudanças, entretanto, é no modo de produção capitalista, 
onde todas as possibilidades foram desenvolvidas, que essas transfor-
mações são mais visíveis e mais impactantes no modo de vida da classe 
trabalhadora, portanto, é necessário entender como esse processo tem se 
dado. Entre tendências mais progressistas, que favorecem a classe prole-
tária, e momentos de retomada do liberalismo, onde a classe trabalhadora 
sente mais fortemente os efeitos da contradição desse sistema, o que se 
percebe é sempre um ponto comum: a necessidade da manutenção dos 
padrões de lucro. E nesse movimento de continuidades e rupturas, o mundo 
do trabalho vai se transformando e, alterando consigo as relações sociais 
dele decorrentes.
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Introdução

Desde priscas eras o homem percebeu que precisava produzir as suas 
condições materiais (e imateriais) de subsistir, estabelecendo desta 
maneira relações sociais de produção. Inserido numa contextura bem 

diferente da que usufruímos hoje, os que viviam nas sociedades pré-capi-
talistas sofriam de uma desigualdade e pobreza muito grande, devido as 
formas incipientes de produção. Destarte, mesmo com o desenvolvimento 
dos meios de produção, os níveis de pobreza e desigualdade não foram 
superados, tampouco minimizados, muito pelo contrário, eles continuaram 
a aumentar cada vez mais, graças ao modelo de produção que outrora se 
instaurou: o modus operandi capitalista.

Esse novo modelo de produção tratou de instituir novas relações sociais 
de produção, e dessa maneira, transformou o mundo do trabalho. Teremos 
então dois flancos: de um lado os possuidores dos meios de produção e das 
condições materiais de produzir, e do outro, os despossuídos de tudo, que 
na necessidade de subsistir vendem a sua própria força de trabalho como 
último recurso. Nesse prisma, o servo de outrora, agora é transformado no 
trabalhador assalariado, que participa da produção da riqueza social em 
troca de um quantum de dinheiro, e no final da cadeia produtiva, é expro-
priado do que ele produziu.

É esse novo cenário que nos interessa, visto que para Netto e Braz (2011, 
p.39) “na base da atividade econômica está o trabalho – é ele que torna 
possível a produção de qualquer bem, criando os valores que constituem 
a riqueza social”. Nesse panorama, o mundo do trabalho sofre incontáveis 
transformações, para que o capitalista continue o processo de superexplo-
ração e superacumulação em detrimento de um aumento cada vez maior do 
pauperismo sob o qual a classe trabalhadora está submetida.

Dentro desse prisma, surgem alguns questionamentos e inquietações, 
visto que nos momentos de crise do capital, onde esse sistema entra em 
maior contradição, a classe trabalhadora sente mais fortemente os efei-
tos desse processo, enquanto os capitalistas continuam o processo de 
apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Nesse sentido, se 
faz necessário problematizar como tem se dado essas transformações 
no mundo do trabalho dentro dessa civilidade, visto o visível aumento da 
desproteção da classe trabalhadora, o aumento exacerbado de pessoas 
desempregadas, a substituição cada vez maior do “trabalho vivo” pelo 
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“trabalho morto”, a criminalização da pobreza etc. No entanto, na impossi-
bilidade de abarcar todas as problemáticas que surgem ao se tratar dessas 
questões, tentaremos sumarizar nossa análise nas principais transforma-
ções ocorridas desde a implementação do modelo fordista de produção até 
o “uberismo”, guiados pela teoria social crítica de Marx e com a finalidade de 
trazer contribuições paras as análises subsequentes.

Metodologia

O presente artigo é o resultado de uma pesquisa bibliográfica que para 
Marconi e Lakatos (2002, p.71) apud Manzo (1971:32) “oferece meios para 
definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também 
explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficien-
temente”. Destarte, nos utilizamos de fontes que tratam das questões 
propostas a serem analisadas a luz da teoria social crítica de Marx, con-
siderando e problematizando os contornos de uma sociedade capitalista 
que visa primordialmente a manutenção dos padrões de superexploração 
e superacumulação num processo de incessante busca por superlucros. 
Desta maneira, partindo de um olhar preciso sob o objeto de estudo, o pre-
sente trabalho visa contribuir para a análise da realidade social.

Desenvolvimento

O sistema de produção capitalista, instalado na nossa sociedade, é um 
modelo que de ciclicamente passa por momentos de crise, elas são ineren-
tes a esse modus operandi. Destarte, foi extamente como uma medida de 
saída de um momento de crise cíclica do capital que tivemos uma mudança 
no mundo do trabalho: a implementação do modelo Keynesiano-Fordista. 
Percebeu-se durante a crise de 1929 que não era possível sustentar um sis-
tema sem a concessão dos mínimos sociais a classe trabalhadora, a partir 
disso, o Estado passa a intervir de maneira mais incisiva nesse processo de 
correlação de forças entre as classes historicamente antagonicas (burgue-
sia e proletariado).

Nesse momento é quebrada a hegemonia ultraliberal que perdurou entre 
meados do século XIX até os trinta primeiros anos do século XX, onde se 
ancorava a ideia do “princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação 
pelo livre mercado” (BEHRING e BOSCHETTI; 2011, p. 56). Desta maneira, 
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teremos David Ricardo e Adam Smith validando o liberalismo como: “cada 
indivíduo agindo em seu próprio interesse econômico, quando atuando 
junto a uma coletividade de indivíduos, maximizaria o bem-estar coletivo. É 
o funcionamento livre e ilimitado do mercado que asseguraria o bem-estar” 
(BEHRING e BOSCHETTI; 2011, p. 56), caracterizando desta maneira o que 
conhecemos como a mão invisível do mercado.

Na impossibilidade de sustentação desse modelo ultraliberal, se enfra-
quecem as bases materiais e subjetivas de suporte desse paradigma, graças 
a dois movimentos que merecem ser destacados: o crescimento do movi-
mento operário e a concentração/monopolização do capital. Chegamos 
então ao Crack de 1929, que caracteriza uma mudança na forma de acumu-
lação do modo de produção capitalista, e é nesse momento que se começa 
a questionar/problematizar a ortodoxia liberal. Desse processo de contesta-
ção, teremos como expoente, John Maynard Keynes, onde a partir de suas 
ideias teremos o firmamento de um pacto social.

O pacto social firmado a partir do Keynesianismo/fordismo promoveu 
intensas transformações no mundo do trabalho/produção, buscando desta 
maneira saídas para a crise. Portando para Keynes:

Cabe ao Estado, a partir de sua visão de conjunto, o papel de 
reestabelecer o equilibrio econômico, por meio de uma política 
fiscal, creditícia e de gastos, realizando investimentos ou inver-
sões reais que atuem nos períodos de depressão como estimulo 
à economia. A política Keynesiana, portanto, a partir da ação do 
Estado, deve elevar a demanda global, antes de evitar a crise, 
vai amortecê-la através de alguns mecanismos, que seriam 
impensaveis pela busguesia liberal stricto sensu (BEHRING e 
BOSCHETTI; 2011, p. 85-86).

Aliado as ideias de Keynes, o pacto fordista introduz a ideia de produção 
em massa e consumo em massa de bens duraveis, caracterizando desta 
forma tranformaçoes para além de uma mudança técnica, “foi tambem uma 
forma de regulação das relações sociais, em condições políticas determina-
das” (BEHRING e BOSCHETTI; 2011, p. 86) como podemos observar:

O que havia de novo em Ford era a sua perspectiva de combinar 
produção em massa com consumo de massa, o que pressupunha 
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um novo sistema de reprodução da força de trabalho, bem como 
“uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova 
estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de socie-
dade democrática, racionalizada, modernista e populista” (Harvey, 
1993:121) (BEHRING e BOSCHETTI; 2011, p. 87).

Findada a segunda guerra mundial, e em pleno período da guerra fria, 
houveram intruduções de novas tecnologias que modificaram fortemente os 
meios de produção. Neste período, a produção de bens duráveis como car-
ros, geladeiras rádios e etc. aumenta sobremaneira, combinada a expansão 
da indústria e modernização/expansão das cidades. Os países capitalistas 
centrais, passariam a vivenciar o Welfare State, ou noutros termos, o Estado 
de Bem-Estar Social. Cabe ainda destacar, que nesse período se introduz a 
microeletrônica ao mundo do trabalho. Contudo, segundo Lima e Sternick:

Em virtude da forte presença dos sindicatos e do Estado na 
regulação do mercado de trabalho, criaram-se mecanismos de 
negociação que possibilitaram o incremento dos ganhos em pro-
dutividade no salário real, o que implicou, em última instância, 
uma elevação no consumo das classes trabalhadoras, ou um 
aumento muito significativo da demanda por bens de consumo 
(LIMA e STERNICK; 2017, p. 16).

Os trinta anos gloriosos do capitalismo, ou noutras locuções, os anos 
de ouro, resultaram num processo visível de melhora das condições de vida 
e de consumo da classe trabalhadora, que para Mirsha (1995:113) é “uma 
abstração dos princípios e instituições subjacentes ao Estado-providência 
inglês do pós-gerra, influenciado pelas ideias de J. M. Keynes e W. Beveridge” 
(BEHRING e BOSCHETTI; 2011, p. 94). Teremos ainda a ampliação da 
seguridade social, serviços de saúde, habitação, educação, dentre outros. 
Entretanto, apesar das similitudes, o Welfare State, não foi vivenciado da 
mesma forma nas regiões em que aconteceu. Primeiro que este fenômeno 
se restringiu as capitalistas centrais (não chegando a periferia do capital), 
segundo que ele ainda é esfacelo em três tipos: o “liberal”, o modelo “bis-
marckiano” e o “social-democrata”. O primeiro deles caracteriza-se pelas 
políticas focalizadas aos mais pobres, no segundo “o edifício estatal subs-
titui o mercado enqyanto provedor de benefiios sociais, de modo que a 
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previdência privada possui papel secundário” (BEHRING e BOSCHETTI; 2011, 
p. 100), e o terceiro, é aquele que instituiu as políticas sociais universais.

Fato é, que depois de uma onda de crescimento, esse modelo começa 
a apresentar sinais de crise em meados dos anos 1960 e início dos anos 
de 1970. Na sociedade capitalista, consolidada e madura, onde todas as 
possibilidades foram desenvolvidas, esse modelo entraria em colapso: uma 
crise de super acumulação. O estado de bem-estar social bem como o 
pacto social Keynesiano-Fordista, na incapacidade de sustentação, come-
çava a dar lugar paulatinamente a um novo modelo que surge no Japão: o 
Toyotismo.

O padrão de trabalho e perfil do trabalhador muda novamente, não era 
mais requisitado aquele operário fabril especialista em determinada função, 
o novo padrão de produção promove a flexibilização dos mercados/fábricas, 
o espraiamento da cadeia produtiva com a mundialização das empresas, a 
substituição cada vez maior do trabalho vivo pelo trabalho morto, e desta 
maneira, o modo de produção passa a requisitar um novo perfil profissional, 
agora, antenado com as novas tendências apresentadas, como podemos 
visualizar em Eduardo e Silva:

O padrão taylorista-fordista, primeiramente nos países de 
capitalismo central, derruiu-se, junto aos últimos pilares que sus-
tentavam o Estado de Bem-estar social e as garantias de certa 
“estabilidade” para a classe trabalhadora. Este padrão foi subs-
tituído pelo modelo Toyotista, incentivando uma nova maneira 
de gerir a organização da produção a pautar-se, sobretudo, na 
flexibilização das condições e relações de trabalho. No cená-
rio político-institucional, os anos que demarcam a emergência 
desse sistema, vêm acompanhados pelo desenvolvimento do 
neoliberalismo (EDUARDO e SILVA; 2014, p.88).

Corroborando com essa ideia, teremos Alves (2011) que afirma:

Essa nova planta produtiva, baseada no toyotismo, combina 
ampliação do maquinário técnico-científico informacional, 
intensa exploração do trabalho, aumento da informalidade e 
perda de direitos, e é capaz de se apropriar ainda mais efetiva-
mente do intelecto do trabalho, utilizando conceitos cada vez 
mais presentes na realidade do trabalhador (ALVES; 2011, p. 196).
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Dentro dessa tessitura, o que podemos perceber é o fato de que nos 
momentos de crise, em que a civilidade capitalista aprofunda sua con-
tradição, a classe trabalhadora sente mais fortemente os seus efeitos, 
consequentemente, no período em questão, podemos visualizar que as 
mudanças ocorridas no mundo do trabalho ocasionaram a retirada dos 
direitos sociais adquiridos pelos proletários, bem como a precarização das 
suas condições de realização dos serviços. O ideário liberal é retomado a 
partir da derrocada do pacto social Keynesiano-Fordista, colocado em uma 
nova embalagem, pois, até certo ponto, rompeu com a ortodoxia de outrora, 
e entendeu a necessidade de concessão dos mínimos sociais para a classe 
trabalhadora em detrimento da manutenção dos padrões de acumulação e 
taxas de lucratividade.

Desde então, o que se tem percebido com o correr dos anos, é o aumento 
significativo da insegurança trabalhista, de modo que as empresas adotam 
cada vez mais a ideia do trabalho intermitente, onde o trabalhador passa a rece-
ber um quantum de dinheiro referente ao trabalho que ele presta à empresa, 
entretanto, esse “salário” em nada corresponde a quantidade de dispêndio de 
energia para a realização de tal, acarretando deste modo um aumento con-
siderável do pauperismo que essa classe está sujeita. Por outro lado, esse 
modelo de trabalho, tem uma importante funcionalidade no processo de acu-
mulação capitalista, visto que, o capitalista se apropria do excedente da mão 
de obra dos funcionários, pelo fato de que o valor pago não corresponde ao 
trabalho realizado. Portanto, nesse prisma, os capitalistas continuam o pro-
cesso incessante de acumulação enquanto a classe trabalhadora fica cada 
vez mais empobrecida. Fato é, que esse processo dá a materialidade de uma 
categoria marxiana: a Lei Geral de Acumulação Capitalista, que se traduz 
na ideia de que, a medida em que se produz riqueza, se produz em mesma 
medida pobreza, como podemos perceber nas palavras de Netto:

Tanto mais a sociedade se revelava capaz de progressivamente 
produzir mais bens e serviços, tanto mais aumentava o contin-
gente de seus membros que, além de não ter acesso efetivo a tais 
bens e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais 
de vida de que dispunham anteriormente (NETTO; 2001, p.42).

Isto posto, perceberemos através de uma análise perfunctória que 
esse padrão é hegemonico no mundo, o que acaba também refletindo na 
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organização da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, que tem 
sofrido severos ataques com a finalidade de desmobiliza-los e enfraque-
cê-los. Outro fato que demonstra a hegemonia desse modelo, é a sua 
ocorrência nos países periféricos. Enquanto o Welfare State se restringiu 
aos capitalistas centrais, o modelo implementado a partir da erosão deste 
último, se mundializa e deste modo, transforma o mundo do trabalho.

Resultados e discussão

A crise de 1970 colocou em pauta novas discussões, trazendo para cena 
“atores” que não se faziam tão importantes. Fruto das contradições ineren-
tes ao capital (que não serão superadas em nenhuma medida enquanto 
o próprio sistema não for superado) ela se estende até os dias de hoje, e 
consequentemente, como projeto de ultrapassagem dessa crise, ela acaba 
criando novas requisições para o mundo do trabalho. Desta maneira, tere-
mos desde os anos de 1970 um aumento substancial da substituição do 
trabalho vivo pelo trabalho morto a partir do incremento de novas tecno-
logias poupadoras de mão de obra, e que tem a finalidade de aumento da 
produção.

Com a chegada do século XXI, teremos uma revolução tecnológica, 
os anos 2000 nos deram a possibilidade de fazer em um único aparelho 
o que antes era necessário vários para realizar a mesma atividade. A des-
regulamentação do trabalho chegou a todos os pontos do globo terrestre, 
atingindo a classe trabalhadora de cada país de acordo com a sua formação 
sócio histórica.

Como retrato dessa realidade caótica que se apresenta, teremos um 
número cada vez menor de pessoas com empregos formais, o incentivo 
constante ao esforço pessoal e versatilidade como medida para adentrar 
o mercado de trabalho, difusão da ideia de empreendedorismo, bem como 
um significativo aumento da informalidade. O neoliberalismo trouxe consigo 
uma nova roupagem para as formas de exploação do trabalhador, que agora 
não ocupa mais a condição de “empregado” da empresa, mas sim de “cola-
borador”, naqueles casos em que ainda possuem empregos formais, como 
podemos perceber:

O neoliberalismo é mais um movimento de internacionalização 
capitalista, levado a cabo pela fração financeira da burguesia, 
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instalada nos aparelhos de Estado, subordinado às grandes cor-
porações transnacionais, gigantescas associações monopolistas. 
Trata-se de um fenômeno circunscrito, do ponto de vista histó-
rico, ao fim da II Guerra Mundial; da ótica econômico-financeira, 
como de recomposição sistêmica; e da esfera político-militar, 
como de transição de um mundo multipolar para uma confor-
mação unipolar - passando por uma configuração bipolar (EUA/
URSS), desde a segunda década do século XX até o fim da Guerra 
Fria. Nesse contexto, registra-se uma crise mais geral no seio do 
capitalismo, evidenciada desde o início dos anos 1970, que aca-
bou impelindo o sistema a forjar uma reestruturação tipificada 
nas adequações econômicas das políticas neoliberais, sem que 
seus ajustes estruturais10 implicassem, tanto nas sociedades de 
economias periféricas quanto nas centrais, uma ruptura em sua 
inter-relação e na relação com os centros capitalistas (ALVES e 
ALMEIDA; 2009 p.241).

As formas de contratação de mão-de-obra na atualidade são cada vez 
mais informais e precarizadas, reflexo da atuação do Estado na flexibi-
lização das leis trabalhistas e retirada dos direitos sociais na intenção de 
atender aos interesses capitalistas cada vez mais escusos. Teremos então 
nessa tessitura a formalização da informalidade, reforçada pelo discurso 
dos capitalistas e da grande mídia, onde o trabalhador passa a prestar ser-
viços para um aplicativo num processo denominado por Ricardo Antunes 
de “Uberismo”. “As corporações se aproveitam: expande-se a ‘uberização’, 
amplia-se a ‘pejotização’, florescendo uma nova modalidade de trabalho: o 
escravo digital. Tudo isso para disfarçar o assalariamento” (ANTUNES; 2018 
p.28).

A era digital nos trouxe uma infinidade de possibilidades à distancia de 
um toque na tela do celular. No último lustro de anos da década de 2010, 
dezenas de aplicativos foram massivamente difundidos entre nós com o 
discurso de facilitar as nossas vidas, entretanto, por trás desse discurso, o 
que percebemos em aplicativos como a UBER, IFOOD, AIRBNB dentre tantos 
outros, é um processo de criação de um proletariado digital, onde os traba-
lhadores que prestam serviços para essas empresas através de aplicativos 
estão completamente desassistidos de leis e direitos trabalhistas. Alia-se a 
isso o fato de que, esses trabalhadores ficam a disposição dessas empresas, 
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entretanto recebem apenas “pelos serviços prestados” nada recebendo pelo 
tempo que ficam à disposição esperando uma chamada, caracterizando 
desta maneira o “Contrato de Zero Hora” como discorre Antunes:

A instabilidade e a insegurança são traços constitutivos des-
sas novas modalidades de trabalho. Vide a experiência britânica 
do zero hour contract [contrato de zero hora], o novo sonho do 
empresariado global. Trata-se de uma espécie de trabalho sem 
contrato, no qual não há previsibilidade de horas a cumprir nem 
direitos assegurados. Quando há demanda, basta uma chamada 
e os trabalhadores e as trabalhadoras devem estar on-line para 
atender o trabalho intermitente (ANTUNES; 2018, p.27-28).

No curso desta década, onde cada vez mais pessoas precisam de tra-
balho para subsistir, o que temos percebido é uma redução significativa na 
oferta de empregos, passível de ser visualizado se tomarmos como exemplo 
a substituição da venda de produtos em lojas físicas pela venda via internet. 
E é dentro desse panorama, de uma sociedade cada vez mais informati-
zada que as pessoas, na inevitabilidade de suprir as suas necessidades 
mais elementares, como por exemplo se alimentar, passam a prestar ser-
viços a empresas como as supracitadas. Por outro lado, percebemos ainda 
neste ponto, um aumento considerável de pessoas aptas a trabalhar, mas 
que estão fora do mercado de trabalho, elucidando mais uma categoria do 
universo marxiano: a superpopulação relativa, como podemos observar:

Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que per-
tence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse 
criado a sua própria custa. Ela proporciona as suas mutáveis 
necessidades de valorização o capital humano sempre pronto 
para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro 
acréscimo populacional [...] Grandes massas humanas precisam 
estar disponíveis para serem subitamente lançadas nos pontos 
decisivos, sem quebra da escala de produção em outras esferas. 
A superpopulação as provê (MARX; ANO. [1867] 2013, 263).

Percebe-se também uma mudança visível no perfil da classe proletária, 
apesar de termos ainda remanescetes do perfil taylorista-fordista, mesmo 
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com padrão toyotista, é possível visualizar, desde os anos subsequentes 
à crise de 1970 um aumento considerável do proletário de serviços, visto 
que a oferta destes aumenta substancialmente com o trabalho intermitente. 
Ainda nesse sentido corroboramos com Antunes:

Ao contrário da eliminação completa do trabalho pelo maquiná-
rio informacional-digital, estamos presenciando o advento e a 
expansão monumental do novo proletariado da era digital, cujos 
trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou menos constan-
tes, ganharam novo impulso com as TICs, que conectam, pelos 
celulares, as mais distintas modalidades de trabalho. Portanto, 
em vez do fim do trabalho na era digital, estamos vivenciando o 
crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, uma 
variante global do que se pode denominar escravidão digital. Em 
pleno século XXI (ANTUNES; 2018, p.34).

Fato é que esse cenário vivenciado atualmente, é fruto das mudanças 
ocorridas no mundo ao final do século XX que abarca todos os campos (eco-
nômico, político, social, etc.), transformando desta maneira as condições 
de vida e de trabalho da classe proletária, nesse sentido “presenciamos a 
‘globalização’ da lógica financeira, reestruturação produtiva no setor indus-
trial e de serviços, transformações geográficas da produção e das formas 
de gestão, outra maneira de pensar o lugar do sujeito na organização”(AL-
VES e ALMEIDA; 2009 p. 240). Esse quadro representa a guinada neoliberal 
que observamos acontecer no final do século passado, onde cada “cada 
indivíduo é responsável por se dotar de estratégias de negociação de suas 
capacidades de trabalho. É a busca do imediato e a valorização do fetiche do 
sucesso como resultado do esforço individual, num cenário marcado pela 
falta de emprego” (ALVES e ALMEIDA; 2009 p.241).

Considerações finais

Entender a realidade como processual e transitória é fundamental 
para que possamos ter a percepção dos processos em curso. Entretanto, 
o que podemos observar nesse contexto, é que ainda não temos parâ-
metos para mensurar os reais efeitos dessas últimas transformações em 
curso no mundo do trabalho, bem como das relações sociais que delas 
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decorrem, visto que ainda não se cristalizam o suficiente, muito pelo con-
trário, ainda estão consubstanciando a sua forma de expressão. É por esse 
motivo, que precisamos voltar o nosso olhar para a realidade de maneira 
rigorosa, entendendo que as mudanças em curso são parte de um projeto 
societário opressor, excludente e desigual. Um cenário caótico, mas que dá 
apontamentos de para onde estamos caminhando, através de característi-
cas como: processos de trabalho cada vez mais desprotegidos, insalubres 
e com menor remuneração, mundialização do capital em busca de mão 
de obra barata, aumento numeroso da substituição do trabalho vivo pelo 
trabalho morto e a sua consequente informatização, flexibilização dos direi-
tos trabalhistas, empobrecimento da classe trabalhadora e sua constante 
criminalização, redução do poder de consumo, aumento dos ataques aos 
movimentos sociais e centrais sindicais etc. Nesse panorama, apesar desse 
processo ainda estar tomando forma, se faz mais necessário do que nunca, 
a busca de estratégias de enfrentamento e sua conseguinte superação, 
caso contrário, estaremos sempre submetidos a essa lógica perversa de 
superexploração.
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MUDANÇAS NA NATUREZA DO TRABALHO  
DOCENTE NO INSTITUTO FEDERAL:  

UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA

Elen de Fátima Lago Barros Costa1

Resumo: Esta pesquisa, financiada pelo Instituto Federal do Maranhão/
IFMA, tem como objetivo analisar o trabalho docente no Instituto Federal 
do Maranhão/IFMA, campi São Luís Monte Castelo e São Luís Maracanã, 
após a transformação de CEFET para IFET, visando compreender quais os 
impactos desta nova institucionalidade no cotidiano dos professores. Como 
hipótese da pesquisa, infere-se que a expansão dos IFET‟s trouxe significa-
tivas mudanças no trabalho docente, tanto do ponto de vista da natureza do 
trabalho quanto da intensificação do trabalho do professor. Para confirmar 
tal hipótese e partindo do pressuposto de que a organização da produção 
no modo capitalista é marcada por aspectos contraditórios, esta pesquisa 
valeu-se do materialismo histórico dialético, em particular, do que expres-
sam os estudos de Marx e autores da atualidade de matriz marxista. No que 
concerne aos procedimentos metodológicos, este estudo foi realizado por 
meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Na pesquisa de 
campo e para a coleta quantitativa de dados, estabelecemos como base o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP 
do Ministério da Educação/MEC, assim como, os dados obtidos no IFMA. 
Quanto ao lócus da pesquisa, foram definidos os campi São Luís Monte 
Castelo e São Luís Maracanã, localizado na cidade de São Luís, capital do 
Estado. Após a pesquisa constatou-se que está em curso uma sutil inten-
sificação do trabalho docente o IFMA, caracterizada pelo aumento de carga 
horária, da Relação Aluno Professor/RAP, da diversidade curricular, questões 
que modificam a natureza do trabalho docente.
Palavras-chave: Trabalho docente. Educação Profissional e Tecnológica. 
Institutos Federais.

1 Doutora em Educação/UFSCar; Professora Magistério Superior do IFMA Campus São Luís Monte 
Castelo. 

 E-mail: elen@ifma.edu.br,
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Introdução

Ao analisarmos a história recente do Brasil, constata-se que os perío-
dos os mandatos do Governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e 
da Dilma Roussef (2011-2016) são emblemáticos no que concerne 

ao contexto político-econômico, ao paradigma educacional assumido 
e às reformas decorrentes deste novo modelo e, consequentemente, das 
mudanças nas instituições republicanas, espaços legitimadores em que se 
materializam estas políticas.

No primeiro mandato (2003-2006), Lula recebeu do seu antecessor, 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, um país com grave estagnação 
econômica, desequilíbrio das finanças públicas, fuga de capitais, grande des-
valorização do Real e movimentos cíclicos de desestabilização econômica. 
De acordo com (FILGUEIRAS, 2011, p.9), “esses movimentos de aceleração 
e desaceleração da economia brasileira, foram, na verdade, uma caracterís-
tica básica dos oito anos de Governo Fernando Henrique Cardoso”.

No Governo Lula, dentre outras ações, ganha centralidade a formulação 
de uma nova institucionalidade para a Rede Federal de Educação Profissional 
e Tecnológica, voltada para atender às exigências do novo ciclo da econo-
mia, como também de uma grande parcela da população que necessitava 
de qualificação profissional de nível técnico e superior. Era interessante, 
ainda, que este atendimento pudesse ser efetivado por uma instituição que 
oferecesse, em um mesmo espaço, níveis e modalidades de ensinos distin-
tos. Respondendo a tais demandas, o Governo Federal criou e expandiu uma 
nova rede de educação profissional e tecnológica “singular e pluricurricular”.

Neste sentido, o governo abandonou o projeto de transformação 
dos Centros Federais de Educação, Ciência e Tecnologia/CEFET‟s em 
Universidades Tecnológicas/UT, projeto até então pensado por algumas ins-
tituições que constituíam a antiga Rede de Educação Profissional, em favor 
da constituição de um novo projeto – os Institutos Federais/IFET.

Os IFET‟s tornam-se, portanto, “instituições singulares” e desta singu-
laridade, decorrem várias questões que mudam a identidade de algumas 
instituições que faziam parte da antiga Rede, tanto no que diz respeito a 
natureza do ensino quanto do trabalho docente. A rede passa a oferecer 
cursos de todos os níveis e modalidades de ensino – da formação inicial 
e continuada a pós-graduação stricto sensu – exigindo do professor que 
atue em desacordo, na maioria das vezes, com sua formação acadêmica, 
causando-lhe desconforto e estranhamento.
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É neste contexto que nos interessa compreender como tais fatos foram 
essenciais para as reformas no sistema educacional brasileiro, em parti-
cular, na Educação Profissional e Tecnológica, e quais os impactos destas 
mudanças no trabalho docente. Deste modo, esta pesquisa teve como obje-
tivos: analisar o trabalho docente no IFMA, campi São Luís Monte Castelo 
e São Luís Maracanã, após a transformação de CEFET para IFET, visando 
compreender quais os impactos desta nova institucionalidade no cotidiano 
dos professores; realizar um levantamento estatístico acerca da expansão 
das matrículas nos campi São Luís Monte Castelo e São Luís Maracanã, 
estabelecendo uma relação entre matrícula e força de trabalho docente; 
analisar as condições de trabalho dos professores, na tentativa de com-
preender em que estas condições comprometem a execução das atividades 
acadêmico-pedagógicas; traçar um perfil acadêmico dos professores iden-
tificando qual a carreira que pertence, e quais as mudanças estabelecidas 
entre elas do ponto de vista da natureza do trabalho; identificar e quantificar 
a carga horária dos professores por departamento, com vistas compreender 
as principais mudanças que podem caracterizar ou não a intensificação do 
trabalho.

Metodologia

No que se refere ao procedimento técnico, à pesquisa foi realizada por 
meio de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Preliminarmente, 
foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica, utilizando vasto material 
bibliográfico, fruto da reflexão dos teóricos da área acerca das categorias 
– educação profissional e tecnológica e trabalho docente. Na pesquisa 
documental foi realizado um levantamento de informações acerca da dos 
aspectos: matrículas, cursos ofertados, carga horária docente, regime de 
trabalho, dentre outros. Quanto à pesquisa de campo, para a coleta quanti-
tativa de dados, estabelecemos como base o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP do Ministério da Educação/
MEC, assim como, os dados obtidos no IFMA campi São Luís Monte Castelo 
e São Luís Maracanã. Foi realizada, com os chefes de departamento e/ou 
coordenadores dos cursos para obtenção preliminar dos dados acerca dos 
professores e com os docentes, será utilizada a entrevista semiestruturada.

Quanto ao lócus da pesquisa, foram definidos os campi São Luís Monte 
Castelo e São Luís Maracanã, localizado na cidade de São Luís, capital do 
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Estado. Como critérios de escolha definiram-se: Campus Monte Castelo – 
mais antigo do Estado do Maranhão, campus com maior quantitativo de 
professores que atuavam na instituição no período da mudança de CEFET 
para IFET ou que dela participaram; conta com maior concentração de pro-
fessores do Ensino Básico Técnico e Tecnológico e Magistério Superior/
EBTT; Campus S. L. Maracanã – antiga Escola Agrotécnica Federal/EAF, 
que, com a mudança para IFET, passa a oferecer curso superior e tem 100% 
de professores da Carreira EBTT;

No que diz respeito à amostra da pesquisa, foram entrevistados 12 
docentes, sendo 06 do campus São Luís Monte Castelo e 06 do campus São 
Luís Maracanã.

Serão utilizados códigos para garantir o anonimato dos entrevistados, 
contendo: primeiro as iniciais do campus, em seguida o número do profes-
sor e finaliza-se com a sigla do departamento. Exemplo: Campus São Luís 
Monte Castelo – professor 1 – Departamento de Biologia = MC001DB, ou, 
Campus São Luís Maracanã –professor 1 – Diretoria de Ensino = CM001DDE.

Desenvolvimento

Compreende-se que a docência seja uma das mais antigas profissões 
da modernidade e considerada um ofício relevante dentro da organização 
socioeconômica do trabalho. Desde os séculos XVIII e XIX, quando o Estado 
passa a ter a maior responsabilidade pela educação da população, que o 
trabalho docente é foco de discussões, debates e concepções divergentes. 
Sabe-se, porém, que estas concepções divergentes emergem das contradi-
ções inerentes à própria sociedade de classes e do modo de produção em 
que esta profissão está inserida.

Partindo do reconhecimento de que a atividade docente é uma prática 
social concreta e que, portanto, contém múltiplas determinações, com-
preende-se o caráter de imprevisibilidade desta atividade que é atravessado 
por aspectos que perpassam desde as questões político-econômicas às 
psicológicas, que abrangem a coletividade e a subjetividade. Daí decorre a 
afirmação de que o objeto do trabalho docente é algo que está para além do 
que o próprio docente pode controlar ou prever o que invariavelmente oca-
siona tensões e conflitos.

Uma das polêmicas levantadas acerca do trabalho docente e da impor-
tância do seu estudo é a questão sobre o lugar e o significado da docência 
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no processo produtivo, visto que, fundamentalmente, o ensino seria visto 
como uma ocupação na periferia em relação ao trabalho material e produ-
tivo. O tempo despendido no ato de aprender e ensinar não seria valorizado 
ou valorativo no processo produtivo, seria apenas uma preparação para a 
verdadeira vida, ou seja, o trabalho produtivo.

Contudo, considera-se, esta visão é equivocada, visto que o trabalho 
docente constitui um importante instrumento para a compreensão das 
transformações atuais das sociedades do trabalho. A centralidade do conhe-
cimento, da tecnologia, da ciência e das transformações técnico-científicas 
coloca o trabalho docente como central enquanto objeto de estudo, ou seja, 
a sociedade do conhecimento coloca os profissionais que têm como objeto 
de trabalho “o conhecimento” em lugar de destaque, assim como gera 
expectativas quanto ao seu desempenho.

No nosso entendimento, na sociedade capitalista, o trabalho docente 
reflete a forma específica de organização do trabalho no capitalismo, e que, 
no espaço público, este fenômeno é mais perceptível. A lógica do capital 
imprimiu mudanças significativas, impondo o paradigma do atual padrão 
produtivo para a organização escolar, assim como retirando, em grande 
parte, a autonomia do docente, que, cada vez mais, se vê subsumido ao 
capital.

É preciso, portanto, ao analisar o trabalho docente, ter como referência 
que este trabalho está inserido em tempo e espaço definido, ou seja, na 
sociedade capitalista e num espaço escolar que mantém relação direta e 
intrínseca com este modo de produção. Para entender a natureza do tra-
balho do professor, não basta analisar questões unicamente relacionadas a 
sala de aula, mas sobretudo, as relações estabelecidas entre os processos 
desenvolvidos na escola e a totalidade concreta.

Desde modo, segundo Miranda (2011, p. 1) “entender a natureza do 
trabalho docente não será possível somente pela reflexão das técnicas e 
procedimentos pedagógicos, mas sobretudo compreender o lugar social 
ocupado pelos docentes”. Para entender esta realidade deve-se considerar 
duas vertentes – a natureza do trabalho na sua dimensão sócio-histórica e 
que por sua vez estão intrinsecamente articulada ao contexto das transfor-
mações político-econômicas contemporâneas; e a inserção dos docentes 
nas lutas de classes e de sua própria condição de classe.

Ter como princípio de análise que os docentes e os profissionais da edu-
cação são trabalhadores assalariados em sua totalidade, “sem propriedade 
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dos meios de produção, possuindo parcial controle do processo de trabalho 
e flexibilizado nas suas formas de contratação.” (MIRANDA, 2006, p. 5)

Desde modo, no contexto da reestruturação produtiva, percebe-se a 
complexificação do trabalho docente na atualidade, nos interessa analisar 
duas questões que têm ocupado muito os estudiosos da área: as condições 
do trabalho docente, representados pelos estudos que analisam duas cate-
gorias reconhecidamente distintas, ou seja, a precariedade/precarização e a 
intensidade/intensificação do trabalho docente. 

Para o entendimento destas questões, faz-se uso das análises de Sadi 
Dal Rosso (2008), na obra “Mais Trabalho!: a intensificação do labor na 
sociedade contemporânea” em que ele conceituou intensidade e intensifi-
cação como categorias distintas, porém inerentes ao trabalho docente no 
capitalismo.

Outra categoria é a precarização das relações de trabalho, aqui com-
preendidas como todas as relações estabelecidas no processo de trabalho, 
ou seja, as condições de infraestrutura em que o trabalho do professor se 
materializa; as constantes modificações na carreira do docente; as relações 
interpessoais e administrativas estabelecidas nas instituições. As análi-
ses de Giovani Alves (2007), que, na obra “Dimensões da Reestruturação 
Produtiva: ensaios de sociologia do trabalho”, traz reflexões interessantes 
no que diz respeito à diferença entre precariedade e precarização no modo 
de produção capitalista.

Compactuamos com a afirmação de Alves (2007, p. 111) de que “o pro-
cesso de precarização do trabalho e a constituição do precário mundo do 
trabalho são traços do novo sócio-metabolismo do capital nas condições 
da mundialização financeira. Ela atinge tanto países capitalistas centrais, 
quanto países capitalistas periféricos, como o Brasil”. Concordamos, tam-
bém, que, historicamente, processos de precarização sempre aconteceram, 
mas se agudizaram de acordo com a complexidade do próprio modo de pro-
dução capitalista, cada momento na história do capitalismo produz formas 
diferenciadas de precarização do trabalho e do trabalhador.

Neste sentido, em relação à fundamentação teórico-metodológica, este 
trabalho se valerá dos estudos de Marx e Engels e autores da atualidade de 
matriz marxiana – François Chesnais; assim como por autores brasileiros, 
particularmente Giovani Alves, Ricardo Antunes, Paulo S. Tumollo, Francisco 
de Oliveira; Leda Paulani; RuyBraga e Dermeval Saviani.
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Para o entendimento histórico da questão da Educação Profissional e 
Tecnológica esta pesquisa se baseará nos estudos de: Ferreti (2004, 2010), Cunha 
(2000, 2010), Otranto (2010), dentre outros, serão considerados.

Para o entendimento do trabalho docente no contexto do mundo do traba-
lho, mais especificamente, no modo de acumulação flexível que tem exigido 
novas formas de atuação do professor, tem-se como referencial os estudos 
de: Sadi Dal Rosso e Giovani Alves.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterizando o IFMA: expansão, relação força de trabalho e 
matrículas

No ano de 2018, de acordo com documentos oficiais da instituição, o 
IFMA é composto por 26 campi, sendo 03 na capital e 23 no interior do 
Estado. Os dados abaixo demonstram a crescente evolução das matrículas, 
com a predominância do crescimento das matrículas no ensino técnico.

Tabela 1 – Estimativa e Evolução de Matrículas no IFMA/2009, 2013, 2018 (todos os 
campi)

ANO EPT/NÍVEL TÉCNICO EPT/NÍVEL SUPERIOR TOTAL

2009 4.858 3.234 8.092

2013 23.147 9.920 33.067

2018 18.967 6.432 25.399

Fonte: Relatórios de Gestão do IFMA. (MARANHÃO, 2018) 
Nota: Cursos Regulares do IFMA do nível Técnico e Superior 
Nota: Tabela elaborada pela pesquisadora. (2018)

De acordo com a Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação/DGTI/
IFMA, em 2018, a instituição, para atender à demanda de 25.804 alunos 
matriculados nos cursos técnicos e superiores (regulares e dos progra-
mas), conta com 1.797 docentes (1.667 permanentes e 130 temporários). 
Quanto ao regime de trabalho e a formação docente, compreendida como 
imprescindível para um ensino de qualidade, os dados mostram que, o qua-
dro docente do IFMA é composto por professores com pós-graduação stricto 
sensu (26,15%). Uma particularidade dos institutos federais são os docentes 
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que progred–iram na carreira através do Reconhecimento de Saberes e 
Competências/RSC. No IFMA, têm-se um total de 863 professores (48%), 
sendo que destes: 241 progrediram com RSC II, 620 com RSC III/mestrado, 
02 com Graduação/RSC I. Quanto ao regime de trabalho 99,2% são professo-
res com regime de dedicação exclusiva, o que, hipoteticamente, contribuirá 
para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.

No que diz respeito à relação alunos matriculados e força de trabalho, 
para efeito de análise, o MEC utiliza o critério de estabelecer a relação entre 
o quantitativo do professor de tempo integral - aquele que presta atividades 
acadêmicas exclusivamente em sala de aula, em regime de 40 horas sema-
nais - e a quantidade de alunos matriculados para mensurar se a instituição 
tem cumprido com o que acordou no TAM (BRASIL, 2008). Sendo que cada 
professor em tempo integral é computado como “1” docente, e os demais 
professores, com carga horária de 20 horas semanais, é contabilizado “0,5” 
docente, ou seja, 01 professor 40 horas equivale a 01; 01 professor 20 horas 
corresponde a 0,5.

No TAM (BRASIL, 2008), ficou convencionado que, para cumprir a meta 
no indicador alunos matriculados em relação à força de trabalho, a institui-
ção deveria ter 20 alunos matriculados nos cursos por professor, em relação 
a todo quadro de professores ativos na Instituição.

Considerando este critério de 20 alunos por professor, percebe-se que, 
no IFMA, nos anos de 2009 a 2011, a instituição cumpria as metas estabele-
cidas, de 12,80, 17,03 e 17,12, respectivamente. Nos anos de 2012 e 2013, a 
instituição descumpriu, visto que, em 2012, a relação foi de 1 professor para 
21,30 alunos e em 2013, foi de 1 professor para 25,97 alunos. Este aumento 
corrobora com a hipótese de que havia uma sutil, porém preocupante, inten-
sificação do trabalho do professor. Entretanto, esta realidade modifica-se 
em 2018, com o retorno ao recomendado, 14,13.

A caracterização e a voz dos sujeitos nos campi São Luís 
Monte Castelo e São Luís Maracanã

Quanto aos dados coletados no campo empírico desta pesquisa, ou 
seja, os campi do IFMA São Luís Monte Castelo e São Luís Maracanã, estes 
acompanham a realidade do Estado.
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Tabela 2 - Matrículas no IFMA/Campus S. L. Monte Castelo, Campus S. L. Maracanã / 
2009 a 2018

Campus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Campus S. L. 
Monte Castelo 3.692 5.137 4.756 4.425 5.931 6.370 6.414 5.929 4.360 3.600

Campus S. L. 
Marcanã 702 1.274 1.053 939 1.044 1.099 1.322 1.255 1.537 3.430

TOTAL 4.394 6.411 5.809 5.364 6.975 5.739 6.251 6.097 6.397 7.030

Fonte: IFMA/SUAP. 
Nota: Cursos Regulares do IFMA do nível Técnico e Superior, assim como, foram incluídas 
matrículas de cursos de Programas. Cursos Presenciais - Licenciaturas, Bacharelados, 
Tecnólogos e EAD. Nota: Tabela elaborada pela pesquisadora. (2018)

Ao analisar os dados de matrícula do Campus S. L. Monte Castelo, no 
período de 2009 a 2018, constatou-se que aproximadamente 69% das 
matrículas estão concentradas no ensino técnico, incluindo cursos regula-
res e programas de formação inicial continuada, como PRONATEC, PROEJA, 
PROFUNCIONÁRIO, EAD, etc.

No Campus S. L. Maracanã observou-se que, nos anos que os dados 
estavam disponíveis, que a tendência da oferta de cursos técnicos é de 
aproximadamente 81%. Estes dados corroboram com a política nacional 
adotada para os IFET‟s que é de massificação do ensino técnico.

Sobre a caracterização dos sujeitos da pesquisa, foram entrevistados 13 
docentes, sendo 06 do Campus São Luís Monte Castelo e 07 do Campus 
São Luís Maracanã. Destes 06 exercem cargo de chefia de departamento 
ou coordenação de curso. Quanto à formação acadêmica e o tempo de ser-
viço na área de ensino, 100% possuem Pós-Graduação stricto sensu, sendo 
41,6% mestres e 58,4% doutores. Todos os docentes entrevistados estão 
enquadrados no regime de Dedicação Exclusiva. Quanto à experiência pro-
fissional, 50% têm de 04 a 10 anos e 50% mais de 10 anos de experiência 
na área de ensino; 100% atuam de acordo com a sua formação acadêmica; 
66,6% têm curso de licenciatura e 33,3% têm curso de formação pedagógica 
para suprir esta necessidade.

No que diz respeito ao tempo destinado as atividades de ensino, a 
pesquisa demonstrou que a média da carga horária dos professores entre-
vistados está na média de 13 horas semanais, considerada extensiva visto 
que estes mesmos professores desenvolvem atividades de pesquisa e 
extensão, e alguns desenvolvem atividades de chefia.
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Se analisarmos estes dados e compararmos com a Resolução 087/2011 
(MARANHÃO, 2011), que dispões sobre as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da instituição, no artigo 19, preconiza que os docentes com regime 
integral ou dedicação exclusiva deverão ter uma carga horária semanal de, 
no máximo, 12 horas.

Quanto à relação matrículas e força de trabalho/RAP, que significa a rela-
ção professor e alunos por turma, os dados são interessantes.

Tabela 3 – Demonstrativo de Relação Matrículas e Força de Trabalho dos Campi São Luís 
Monte Castelo e São Luís Maracanã – 2013 e 2018

ANOS

S.L.MONTE CASTELO S.L.MARACANÃ
ALUN.

MATRICULA-
DOS

FORÇA
DE TRABALHO

REL. ALUNOS
MATRIC./F. DE

TRABALHO

ALUNOS
MATRICULA-

DOS

FORÇA
DE TRABA

LHO

REL. ALUNOS
MATRIC./F. DE

TRABALHO
2013 5.931 269 22,04 1.044 81 12,88

2018 3.600 324 11,11 3.430 106 32,35

Fonte: Dados coletados nas coordenações dos cursos (IFMA). 
Nota: Tabela elaborada pela pesquisadora.(2018)

A pesquisa aponta que, nos anos de 203 e 2018, houve uma diminui-
ção no Campus São Luís Monte Castelo, de 22.04 para 11,11 alunos por 
professor. Entretanto, no Campus São Luís Maracanã, houve um aumento 
considerável, de 12,88 para 32,35, ou seja, neste campus o RAP que já era 
superior ao determinado pelos órgãos competentes, aumentou ainda mais, 
constituindo-se em mais uma demonstração de intensificação do trabalho 
docente.

Realizada esta análise estatística em que se demonstra a intensificação 
do trabalho docente, convém ressaltar a voz dos sujeitos da pesquisa. Neste 
sentido, quando perguntados sobre o dia a dia na instituição, questões 
como: carga horária semanal, em sala, para pesquisa, extensão, quantidade 
de turmas e cursos que trabalham, tivemos respostas interessantes e diver-
sas, destaca-se a diversidade de atividades – ensino, pesquisa e extensão 
– tornando o trabalho exaustivo.

“Meu dia a dia na Instituição em termos de carga horária é divi-
dida entre médio técnico e superior. E aí sempre gira entre 12 e 
16 horas, somando tudo. Já teve semestre que teve mais, mas 
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normalmente fica entre 12 e no máximo 16 horas. Tirando a sala 
de aula, eu me divido [...] pra pesquisa, desde quando entrei no 
campus, desde 2010 eu tenho aluno bolsista de iniciação cien-
tífica, de superior, de médio. Mas, geralmente mais de superior...
agora eu estou com 12 bolsistas, né, projeto PIBIC. Tenho bol-
sistas de extensão, tive ano passado e agora o projeto já foi 
aprovado, são 2 bolsistas de extensão e fora isso eu tenho um 
grupo de iniciação à docência, voluntário, chamado LECBIO, que 
é Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia. Onde eu abro 
edição a cada ano para os alunos de Licenciatura em Biologia 
de inscreverem e fazer parte, então, hoje para esse ano de 2018 
que estamos com 20 Lecbianos, 20 alunos de Licenciatura em 
Biologia fazendo parte. Nos reunimos toda terça-feira a tarde, 
para estudar, para planejar sobre ensino de Ciências e Biologia, 
e aí a gente está sempre nas escolas parceiras e é o trabalho 
extra campus, que a gente vai para que eles possam dar aula, 
exercitar a docência, mas numa forma mais lúdica, na brinca-
deira, no jogo, no.. né. Com essas outras ferramentas, fugindo 
do tradicionalismo. Então, estou sempre ocupada, porque se não 
estou em sala, pesquisa ou extensão, estou no LECBIO sempre.” 
(MC002DB)
“40h semanais; média de 16h em sala de aula, carga horária de 
pesquisa e extensão depende da demanda.; trabalho com ensino 
médio integrado, subsequente e concomitante. A quantidade de 
turmas depende da demanda do campus, mas nunca menos de 
cinco turmas; no momento tenho três turmas de Ensino superior 
e turmas dos técnicos depende da demanda” (CM005DDE)

Quanto a relação entre a jornada de trabalho e a vida pessoal, em que 
procurou-se compreender se esta jornada prejudicava ou não as horas 
destinadas ao lazer e família, as respostas foram diversas, dentre elas 
destaca-se:

“Sempre, inclusive em casa eu sou muito cobrada por conta disso, 
eu sinceramente, se você me perguntar se eu sou DE, acho que 
sou muito mais que DE, se for estipular o tempo, acho que é só 
5h pra dormir mesmo, porque o resto é trabalhando.” (MC003DQ)
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“Sempre prejudica, falta tempo e estrutura para resolver tudo no 
campus, e isso acaba prejudicando meu lazer” (CM005DDE)
“Sim. Não dá tempo de fazer tudo na Instituição e falta condições 
adequadas. Com certeza, pois preciso de tempo para preparação 
de aulas, correção de atividades e provas.” (CM002DDE)

Os depoimentos acima são reforçados quando foram questionados 
acerca da infraestrutura e condições objetivas para o desenvolvimento das 
atividades, os professores afirmam que:

“Eu acho que na verdade o campus „inchou‟ de curso e estru-
tura física não tanto quanto para atender toda essa demanda 
[...] tem alguns problemas que são antigos aqui [...] na biologia 
temos pouquíssimos espaços e a gente sempre está protoco-
lando documento, pedindo, indo atrás, muda a chefe e a gente faz 
todo o movimento novamente de pedir, de solicitar, de justificar. 
E a gente só tem um único laboratório para todas as disciplinas, 
para todos os professores e é laboratório de pesquisa, laboratório 
de aula, multiuso total, assim, e deixa muito a desejar, a gente não 
tem uma sala pros alunos, a gente não tem uma sala que a gente 
possa usar pras defesas de monografia, então assim a gente 
sente muito as dificuldades no espaço mesmo, tá precisando de 
espaço, o campus.” (MC002DB)

No que diz respeito a pluralidade curricular, de cursos e modalidades de 
ensino, os docentes sentem que a diversidade curricular intensifica o traba-
lho e modificou a natureza do seu trabalho.

“A principal é a atuação em vários níveis de ensino. Estrutura pre-
cária. Carga de trabalho aumentou muito.” (CM005DDE) 
“Então, o IFMA em si não oferece, deveria ofertar isso no primeiro 
momento, inclusive explicando quais são as diferenças entre 
o concomitante e subsequente e tudo. E não só as diferenças 
nominais, mas as diferenças práticas desses cursos, o quê que é 
esperado de cada um desses cursos e o quê que é esperado dos 
profissionais que trabalham nesses cursos. É, uma disciplina que 
eu ministro de Inglês no ensino médio é completamente diferente 
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do que eu vou ministrar no concomitante e no superior, o nível de 
dificuldade é diferente e a própria forma, metodologia, os mate-
riais, tudo isso é diferente e eu preciso entender isso antes de 
chegar pra dar aula, antes de preparar os meus materiais. E aí, a 
gente conta com a experiência, porque formação de fato não há.” 
(MC005DL)

Ao serem perguntados sobre a pesquisa e a extensão, em sua maioria os 
docentes afirmam que tem melhorado na instituição, mas que ainda temos 
que avançar, principalmente no quesito extensão.

“Eu acho que a pesquisa aplicada, ela é bastante incentivada 
no IFMA. Mas a pesquisa na área das ciências humanas e sua 
especificidade está caminhando sozinha, por conta própria pra-
ticamente. [...] Mas de certa maneira ela anda, eu acho que a 
extensão é mais falha, a comunidade muitas vezes não sabe o 
que que o IFMA faz, o que o IFMA oferta... em certa medida o 
IFMA vive de uma fama antiga, as pessoas não sabem dizer exa-
tamente o que que nós somos lá fora. Eu sinto isso, precisamos 
de uma política mais intensa dessa extensão, trazer a comuni-
dade para dentro do IFMA. E eu acho que extensão é isso, não é 
só levar para o IFMA, mas também trazer a comunidade pra cá.” 
(MC005DL)

E para finalizar, quanto a compreensão que os docentes tem sobre a pre-
carização ou intensificação em que estão submetidos, as respostas foram 
muito interessantes.

“O trabalho em qualquer mudança ele sempre é precarizado. 
Temos duas carreiras na mesma instituição e acho que em 
certa medida somos precarizados ou intensificados. Uma vez 
que houve mudança de CEFET pra IFET houve uma priorização 
do ensino médio-técnico em detrimento do ensino superior até 
da pós-graduação, então houve esse prejuízo. Hoje, ainda há 
discussões dentro da instituição de porquê que se faz pós-gra-
duação dentro da instituição uma vez que há ensino técnico e 
tecnológico e para muitos desinformados ainda não entendem 
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que ensino técnico e tecnológico envolve graduação e pós -gra-
duação, estão muito presos a questão da formação técnica. E 
isso é perigoso, porque amanhã quando não houver mais esses 
professores ainda remanescentes do magistério superior, o que 
a gente prevê ou uma queda substancial da qualidade do nosso 
ensino superior e da pós-graduação e talvez até a extinção des-
ses cursos e realmente o instituto passe a trabalhar somente 
com o ensino médio-técnico.” (MC006DM)

No geral, observa-se um sentimento de que a expansão dos IFET‟s cum-
pre o seu papel social, pois a sua interiorização têm levado oportunidades 
de ensino técnico e superior para as regiões que realmente dele necessita-
vam, principalmente nos municípios que tinham uma demanda educacional 
reprimida muito significativa. Mas, ao mesmo tempo, os docentes desta-
cam a falta de planejamento, a rapidez e a condução desta expansão, como 
um fator negativo que compromete a qualidade dos serviços educacionais, 
inclusive trazendo impactos no seu trabalho como docente.

Considerações finais

Compreende-se, que, por ser uma instituição recém criada neste novo 
formato ou nova institucionalidade, há uma crise de identidade. Entretanto, 
percebe-se também que esta crise de identidade acontece pelo fato de que 
é bastante difícil, do ponto de vista da organização do trabalho adminis-
trativo-pedagógico, criar uma identidade numa instituição pluricurricular, 
com sérios problemas infraestruturais e com uma expansão que aconteceu, 
nacionalmente, de forma abrupta e para atender a um modelo de polí-
tica para a EPT. A criação dos IFET‟s e sua expansão, principalmente, em 
regiões que já tinham problemas de infraestrutura acarretaram problemas 
na qualidade dos serviços educacionais oferecidos por estas instituições e 
agravaram ainda mais a crise de identidade institucional.

Quanto os impactos desta nova institucionalidade no trabalho docente, 
destaca-se o aumento da carga horária, o aumento no RAP, a diversidade 
curricular, a clientela/alunos com faixa etárias diversa e, portanto, interesses 
diferenciados, convivendo, em um mesmo ambiente e, às vezes, na mesma 
sala de aula. Esta é uma questão sutil e até certo ponto comum em diver-
sas instituições e, talvez, não se constituiria um problema pedagógico, visto 



2638
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

que a heterogeneidade e a diversidade no âmbito escolar é uma realidade. 
Entretanto, esta diversidade, altera sobremaneira sua carga de trabalho e 
intensifica qualitativamente suas atividades.
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Introdução

No ano de 2015, em meio ao conjunto de adversidades de ordem polí-
tica, econômica, social e moral, o governo da então presidente Dilma 
Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), tornou-se, gradativa-

mente, mais isolado em relação à coalizão política que constituía a base 
aliada de sua gestão. Tal isolamento foi engendrado em um momento de 
crise do capital, agravando-se na medida em que o governo federal materiali-
zava ações de cunho neoliberal. Ainda nesse mesmo momento, a instituição 
da Presidência da República foi tensionada por grupos das diversas esferas 
da sociedade tais como os agentes do Estado e os operadores do mercado 
das múltiplas frações da classe dominante, como, por exemplo, a mídia, a 
indústria e o capital financeiro (GAWRYSZEWSKI, 2017).

Desse modo, uma série de movimentos na sociedade brasileira foi pro-
duzida por tais grupos, de modo que foram criadas conexões e redes que se 
organizaram em grandes manifestações e “panelaços”. Logo, o governo da 
ex-presidente Dilma não suportou o conjunto de tensões e um golpe jurídi-
co-parlamentar-midiático decorreu, em 2016, travestido de legalidade sob a 
justificativa de pedaladas fiscais. Essa ação marcou a ascensão ao cargo de 
chefe do executivo do país o vice-presidente da República de Dilma, Michel 
Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – atual 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

A coalizão chefiada pelo MDB promoveu uma série de políticas defendi-
das pelas frações burguesas com o pretexto de restaurar a confiança dos 
“mercados” em pouco tempo. Dentre elas, cita-se a Emenda Constitucional 
n° 95/2016, que mantém os gastos públicos nos mesmos patamares 
durante vinte anos; a Reforma Trabalhista, ou Lei n° 13.467/2017, em que 
uma das atribuições é a livre negociação entre empregados e empregado-
res; e, por fim, a Lei da terceirização n° 13.419/2017, um instrumento jurídico 
cujo princípio é a terceirização da atividade-fim de qualquer ramo da econo-
mia brasileira (GAWRYSZEWSKI, 2017). No âmbito da educação, destaca-se 
a Lei nº 13.415/2017, conhecida como Novo Ensino Médio e imposta em 
meio ao conjunto de “contrarreformas”.

O Novo Ensino Médio, no entanto, apresentou-se, em um primeiro 
momento, não em formato de Lei, mas sim enquanto Medida Provisória. 
Tratava-se da MP 746/16, que, de certa forma, constituía a continuação de 
uma proposta semelhante tramitada na Câmara dos Deputados em 2013: 
o projeto de Lei n° 6.840. Em síntese, o referido PL propôs alterar a Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, com vistas a 
instituir a jornada em tempo integral no ensino médio, além de dispor sobre 
a organização dos currículos do ensino médio em áreas do conhecimento. 
Passados três anos, em 2016, alegando demora na conclusão dos deba-
tes, o então presidente da República implementou, sem busca de consenso 
entre educadores e movimentos ligados à educação pública, a chamada 
Reforma do Ensino Médio.

Em linhas gerais, levantamos como suposição que o objetivo pre-
dominante do Novo Ensino Médio é adequar os futuros trabalhadores às 
necessidades do mercado de trabalho, sendo o mesmo operacionalizado 
para atender os interesses da classe dominante. Segundo Gawryszewski 
(2017), contudo, os grupos no interior do Estado, que tinham como obje-
tivo a priori transformar o ensino médio em um laboratório para atender as 
necessidades do mercado de trabalho, encontraram grandes polos de resis-
tência nas ocupações de escolas, em debates críticos pautados na rejeição 
do Novo Ensino Médio e do PL Escola sem Partido, entre muitos outros – 
todos eles protagonizados por estudantes e professores.

Neste cenário, o estudo possui como objetivo central, portanto, compreen-
der embates que foram travados sobre a Reforma do Ensino Médio pelos 
grupos ligados às classes trabalhadora e empresarial diante da implemen-
tação da Medida Provisória n° 746/16 e da aprovação da Lei n° 13.415/17. 
Ademais, diante da crise do capitalismo, pode-se pontuar que ocorreu uma 
série de reconfigurações conferidas ao ensino médio pela sua mais recente 
reforma, materializando uma estrutura composta pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e pelos itinerários formativos. Nesse sentido, a dinâmica 
do debate sobre a presente questão busca revelar se tal proposta vai em 
direção da manutenção do status quo ou se é contrária à ordem vigente. 
Logo, o estudo justifica-se, também, na busca da compreensão dos objetivos 
da Reforma do Ensino Médio no período de crise do capital a partir de 2010, 
sendo necessário investigar se os sentidos defendidos para o ensino médio 
pelas frações dominantes constituíram parte de um projeto da classe, em 
que predominou o controle e poder sobre os filhos dos trabalhadores.

Metodologia

Para alcançar nossos objetivos, a metodologia utilizada pautou-se em 
buscas na literatura acadêmica produzida acerca da Reforma do Ensino 
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Médio, bem como na análise crítica de cartilhas e textos elaborados por 
movimentos sociais inseridos na sociedade civil. Nesse cenário, utilizamos 
como método o Materialismo Histórico Dialético, realizando a reprodução 
do objeto no âmbito do ideal. Para isso, julgamos necessário nos movermos 
do concreto para o abstrato, a fim de encontrar elementos acobertados e, 
assim, retornar para o concreto com o objetivo de apreender a realidade, 
afinal, julgamos ser relevante o contato com aparência do objeto, mas bus-
camos capturar sua essência. Acreditamos na necessidade de descrever 
o objeto e o seu movimento com o propósito de compreender os diversos 
fenômenos que podem vir a compor tal elemento. Desse modo, faremos a 
tentativa de percorrer os elementos estudados nas suas múltiplas dimensões, 
em direção à totalidade. Dentro da especificidade de análise, trabalhamos, 
ainda, com a proximidade da chave analítica do Estado Ampliado de Antonio 
Gramsci, com o intuito de compreender os embates travados e as buscas 
por hegemonia no período compreendido entre a edição da MP 746/16 e a 
promulgação da Lei n° 13.415/2017.

Desenvolvimento

Na década de 1970, surgiu uma visão racional que buscou localizar no 
Estado a origem de toda crise que assolava as economias, disseminando, 
por meio dos Aparelhos Privados de Hegemonia (APH), a crença na supre-
macia do mercado mediante a privatização direta da estrutura estatal ou por 
meio da transferência da oferta de serviços públicos para o setor privado. 
Tal fato indicava copiosamente a necessidade de reformar o Estado através 
da adoção de mecanismos de gestão vigentes no setor empresarial tidos 
como mais eficientes (ADRIÃO; PERONI, 2009). Ainda nos anos 1970, na 
dinâmica do capital, ocorreu um desgaste na configuração de acumulação 
fordista nos países centrais. Isso fez emergir uma reconfiguração nos pro-
cessos de produção e a reestruturação da produção passou a carregar uma 
nova visão de mundo e de homem. No entanto, esse movimento manteve 
uma relação intrínseca com a manutenção da ordem vigente, afinal, se antes 
o trabalhador no Fordismo possuía uma qualificação de especialista, agora 
sua formação supostamente deveria contribuir para aquisição de habilida-
des ligadas à adaptação e à flexibilização. A partir da década de 1990, com 
a eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e com a promulgação da Lei 
nº 9.394/96 (LDBEN), ocorreu uma mudança em relação aos objetivos da 
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educação. Antes, o objetivo predominante era formar para o trabalho e, em 
seguida, passou a ser, em tese, educar para vida.

No governo FHC, no âmbito da educação, a continuidade das políti-
cas públicas materializou uma mudança no ensino médio produzida pelo 
Decreto nº 2.208/97. Esse propeliu a dissociação entre o ensino médio de 
formação geral e o ensino técnico-profissional e essa configuração, além de 
ter sido sugerida pelo Banco Mundial (BM), contou com recursos do mesmo 
para sua implementação (CORSETTI; VIEIRA, 2015). No ano de 2002, porém, 
com a derrota do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para Luiz 
Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), essa mesma estru-
tura de ensino médio sofreu alterações.

Vale lembrar que, nos governos do PSDB e do PT, houve um grande esforço 
de legitimação das políticas educacionais oriundas de organismos interna-
cionais como o Banco Mundial (BM), tendo como fundamento comum a 
chamada Teoria do Capital Humano (TCH), que subordina o processo de for-
mação individual ao desenvolvimento econômico. Nessa lógica, o aumento 
da instrução seria capaz de elevar os índices de produtividade da força de 
trabalho, de modo que a empresa recrudescesse sua economia, disparando 
uma hipertrofia por parte dos salários dos trabalhadores e potencializando, 
por fim, a prosperidade da nação. No entanto, a TCH passou a se apresen-
tar como uma ideologia que circula na sociedade (FRIGOTTO, 2008) e cujo 
movimento atual adquire progressivamente contornos dramáticos, pois, na 
verdade, pretende desobrigar o Estado a oferecer uma educação pública, 
gratuita e de qualidade.

Por outro lado, no seu passado, o PT manteve ligações com movimentos 
que tinham como pauta a defesa da educação pública de qualidade. Em 
vista disso, esses movimentos de base social realizaram pressão pela revo-
gação do Decreto n° 2.208/97, que tinha como objetivo a separação entre 
o ensino médio de formação geral e o ensino técnico-profissional – o que 
acabou ocorrendo no ano de 2004. No mesmo ano, o então presidente Lula 
da Silva promulgou, à época, o recém Decreto n° 5.154/2004, que trouxe a 
possibilidade da educação profissional integrar-se ao nível médio geral.

Posteriormente, no ano de 2010, um fator relevante para nossa aná-
lise é que foi produzido um relatório do Banco Mundial (BM) em relação à 
educação brasileira no que se referia às metas para o setor educacional 
extraídas dos resultados avaliativos obtidos em 2009. Dentre os destaques, 
o documento deu ênfase aos avanços e às questões a serem melhoradas na 
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educação brasileira. O Ministério da Educação (MEC), que tinha como minis-
tro o professor Fernando Haddad, do PT, exibiu uma matéria que sintetizava 
o pensamento do BM sobre o ensino médio. De acordo com a instituição, 
“Para o Banco Mundial, entre os próximos desafios do Brasil, estão o forta-
lecimento da educação infantil e a atualização do ensino médio” (BRASIL, 
2010).

Um ano anterior ao relatório de 2009, é valido salientar que foi lançado 
pelo Governo Federal o Programa Ensino Médio Inovador (PROEMI) através 
da Portaria n° 971/2009. Esta resolução tinha como finalidade implementar 
uma experiência de currículo que “atraísse mais os jovens”, fundamentada 
na redução da evasão nos últimos anos escolares. Nessa resolução, exis-
tiam características específicas como o destaque na ênfase em Leitura, 
Matemática e a possibilidade de 20% da carga horária ser de acordo com as 
escolhas dos alunos, pois os mesmos já deveriam ser estimulados a cons-
truir seu “projeto de vida”.

O Brasil permanecia em um ciclo econômico virtuoso, em meio aos tes-
tes em relação ao ensino médio, quando, no ano de 2011, o Partido dos 
Trabalhadores conseguiu eleger a primeira mulher ao cargo de presidente 
da República, a então ex-ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. O 
Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) constava que, no primeiro 
ano de mandato do presidente Lula, o índice de desemprego era de 13% e foi 
caindo de maneira contínua para 5% no governo Dilma, em 2012. Trata-se 
de um dado que se perpetuou por mais de dois anos e diversos agentes, 
principalmente aqueles que possuíam uma maior ligação com o PT, afir-
mavam que o país tinha conseguido alçar uma situação de pleno emprego 
(GAWRYSZEWSKI, MARQUES, LAVOURAS, 2017). A história denota que, em 
meio a esse conjunto de fatores, os debates acerca de um ensino médio 
mais atrativo ao jovem criaram uma série de articulações e diálogos por 
dentro do Estado a respeito do PROEMI.

Essa perspectiva de ensino médio materializou forte influência para a 
implementação de uma comissão na Câmara dos Deputados para a elabo-
ração do Projeto de Lei n° 6.840/13, cujo foco estava centrado na divisão do 
currículo, dando destaque à formação do aluno segundo a área de conhe-
cimento preferida. Além disso, o referido PL propunha, também, o horário 
integral, com o recrudescimento da carga horária e a certificação, segundo 
a esfera de formação como Matemática, Linguagem, Ciências Humanas e 
Naturais.
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Em meio à tramitação do PL 6.840/13, o país passou por uma série de 
tribulações políticas e econômicas que engendrou a queda da presidente da 
República. No ano de 2016, o vice-presidente Michel Temer, então como pre-
sidente interino, assumiu a presidência da República de maneira definitiva e 
instaurou medidas autoritárias em consonância com a classe política majo-
ritária no Congresso. Temer implementou uma série de medidas e ações 
político-econômicas de cunho neoliberal, sobretudo no tocante à reforma do 
ensino médio, objeto desta análise.

Diga-se de passagem, o PL n° 6.840 citado anteriormente, segundo Ferreti 
e Silva (2017), serviu como base para o governo de Temer implementar a 
Medida Provisória n° 746/2016. Na época, houve alguns embates significa-
tivos entre os representantes do governo associados a setores empresariais 
e organizações e movimentos sociais da sociedade civil ligados às deman-
das educacionais dos filhos da classe trabalhadora. Por fim, em meio ao 
processo complexo que o país passou naquele momento nossas análises 
nos guiaram para um questionamento: Educação Física, Artes, Sociologia e 
Filosofia retornam ao ensino médio como elementos da base nacional cur-
ricular comum, mas essa seria uma demanda atendida em benefício dos 
futuros trabalhadores? Tentaremos apresentar uma análise acerca desta 
circunstância na próxima seção.

Resultados e discussão

Nos trâmites da Lei 13.415/2017, o método da “reformulação do ensino 
médio” foi considerado autoritário por diversas organizações ligadas à 
classe trabalhadora por ter sido implementado através de Medida Provisória. 
O relatório da MP/746, apresentado pelo Senador Pedro Chaves, do Partido 
Social Cristão (PSC), materializou uma série de questões relevantes para 
analisarmos o movimento complexo da não obrigatoriedade e da retirada 
das disciplinas de Educação Física, Artes, Sociologia, Filosofia e seu retorno 
na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Nessa dinâmica, tive-
mos o retorno de um fenômeno ocorrido no ano 2015, em que seu grande 
protagonismo deu-se nos estados de São Paulo e Paraná, regiões onde 
aconteceram as ocupações das instituições de ensino promovidas pelos 
alunos secundaristas, que tinham como objetivo predominante a educa-
ção de qualidade e o não fechamento das escolas. Tratou-se do movimento 
“ocupa”, que voltou a ocorrer no ano de 2016, em todo o país, nas escolas e 
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universidades contra a reforma do ensino médio e o PL Escola Sem Partido. 
No âmbito da sociedade civil, tivemos um movimento grande de organiza-
ções que elaboraram notas repudiando os múltiplos problemas da Reforma 
do Ensino Médio, no tocante ao seu método e ao seu conteúdo.

A priori, as críticas foram incisivas sobre a forma autoritária – por meio 
de MP – em que as mudanças estavam sendo produzidas e as disciplinas 
excluídas. Após essas críticas, foram realizadas audiências públicas, em que 
os embates ocorreram com grupos, frações e pessoas autônomas ligadas 
ao empresariado e à classe trabalhadora. Pode-se utilizar como exemplo, 
por um lado, o Fórum Nacional de Educação (FNE) e a educadora Marilena 
Chauí, e, por outro, o economista Carlos Moura Castro e a organização Todos 
Pela Educação.

É notório que tivemos um quantitativo significativo de emendas parla-
mentares envolvendo o presente instrumento jurídico entre os dias 23 e 30 
do mês de setembro de 2016. No total, foram 568 emendas apresentadas. 
Desse somatório, 149 foram aceitas, dentre elas, um quantitativo signifi-
cativo fazia referência ao retorno da obrigatoriedade das disciplinas aqui 
sinalizadas. De acordo com o texto legal da Reforma, “§ 2º A Base Nacional 
Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estu-
dos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia” (BRASIL, 2017). 
Logo, a história denota que a priori os conhecimentos retornaram ao ensino 
médio como demonstrado no trecho da Lei reproduzido acima, no entanto, a 
forma como esses elementos irão se materializar no chão da escola apenas 
será possível depreender com estudos futuros. A questão fundamental que 
podemos pontuar neste estudo, que a luta de classes em torno da Reforma 
de Ensino Médio foi extremamente complexa, logo é fundamental salientar 
que está questão merece um aprofundamento teórico e empírico no futuro.

Nesse sentido, existem indícios de que a Reforma do Ensino Médio, 
segundo o texto da Lei 13.415/2017, vai em direção a um projeto de poder 
das classes dominantes. Os traços principais do receituário neoliberal para 
a classe trabalhadora que podemos mapear são: (i) a desigualdade social; 
(ii) a necessidade de uma massa de desempregados; (iii) e, por fim, a flexibi-
lização da mão de obra. Esse conjunto de práticas tem uma relevância ímpar 
para aumentar de forma significativa o poder das classes dominantes sobre 
os trabalhadores (HARVEY, 2008). Diversas análises do autor David Harvey 
sinalizam para uma hipertrofia na desigualdade social quando medidas de 
caráter neoliberais são implementadas. No entanto, podemos supor que, em 
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meio a essa desigualdade social, pode-se engendrar a “questão social”, de 
modo que a urgência da reforma do ensino médio constitua um elemento 
fundamental nesse debate.

A necessidade da urgência da Reforma do Ensino Médio, segundo 
Motta e Frigotto (2017), deu-se em relação à administração da miséria e da 
pobreza. Os miseráveis devem se identificar como seres produtivos, e os 
pobres, nesse cenário, podem gerar desordem e desequilíbrio no sistema. 
Logo, existe um desperdício produtivo caso essas pessoas não se encon-
trem na divisão social do trabalho. Em proximidade à análise dos autores 
mencionados, podemos, aqui, tratar de um dado ocorrido no ano de 2016. 
Tivemos aproximadamente 24 milhões de miseráveis e, no mesmo ano, 
cerca de 25% dos jovens, segundo os dados do IBGE, não trabalhavam e 
nem estudavam, logo, entendemos que, de fato, existiam indícios de que 
um dos motivos da urgência da Reforma do Ensino Médio, segundo à MP 
746/2016, era o gerenciamento da questão social.

No relatório produzido pelo Senador Pedro Chaves Partido Social Cristão 
(PSC), relator da Lei 13.415/2017, lê-se: “Há um terceiro grupo para o qual 
os horizontes são ainda mais nebulosos, pois não trabalham nem estu-
dam, constituindo a chamada ‘geração nem-nem’. Em suma, a mudança 
no ensino médio precisa começar o mais rápido possível […]’’ (BRASIL, 2017, 
p.9). Nesse mesmo período, em meio à Reforma do Ensino Médio, os dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 
2017 sinalizaram a existência de cerca de 14 milhões de desempregados.

Segundo Gawryszewski (2017), em suas análises acerca da última etapa 
da escolarização básica, este último tem como objetivo a ação direta em 
relação à Lei Geral da Acumulação Capitalista. O autor afirma que a Lei n° 
13.415/17 materializou-se em um cenário de crise do capital e em meio à 
conjuntura de golpe jurídico-parlamentar, tendo como um dos motivos ofi-
ciais para sua implementação os resultados do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), considerados insuficientes no ano de 2015. 
Dentre as premissas mobilizadas para legitimar a Reforma do Ensino Médio, 
uma nos chama a atenção de maneira específica. Trata-se da necessidade 
de igualar o Brasil aos parâmetros internacionais, tendo como base as ava-
liações educacionais em larga escala que, supostamente, busca a redução 
das taxas de evasão nessa etapa de ensino. Contudo, tal prerrogativa não 
dialoga em nada com a realidade concreta vivida pelos jovens, levando, 
inclusive, em consideração a formação “ideal” para o mundo do trabalho em 
termos competitivos.
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Nesse cenário, observa-se a atuação de diversas organizações no sen-
tido de legitimar essas justificativas tais como o Todos pela Educação, a 
Fundação Roberto Marinho, o Itaú Social, etc. São grupos de empresários, 
em fundações ou institutos, sem e com fins lucrativos, que atuam mediante 
estabelecimento de parceria público-privada, incidindo sobre as práticas 
escolares e interferindo na elaboração de políticas púbicas educacionais. 
Dessa maneira, desprezam o caráter público da escola pública, já que 
descartam a soberania popular ou fazem uso dela em prol dos interesses 
imediatos do mercado produtivo, do setor financeiro ou de uma “nova” divi-
são internacional do trabalho em um porvir inadiável diante da necessidade 
de manutenção do modo de produção capitalista, atingindo fortemente os 
filhos da classe trabalhadora.

Ainda nesse contexto, segundo Picinni e Neves (2017), as diversas enti-
dades aqui mencionadas formaram uma organização chamada Movimento 
Pela Base (MPB), e esta tinha como principal objetivo a instrução dos estu-
dantes do ensino médio para a intensificação e diversificação do trabalho. 
Vale lembrar que tal medida foi bem-sucedida, pois a Base Nacional Comum 
Curricular do Ensino Médio foi homologada no dia 14/12/2018, materiali-
zando a parte comum do currículo a todos os estudantes.

No tocante a reforma do ensino médio, a Base e os itinerários formativos, 
afirma Kuenzer (2017), buscou atender as demandas atuais do modo de 
produção capitalista e os próprios itinerários são relevantes para as carac-
terísticas vigentes, em que a microeletrônica já se desenvolveu. Logo, os 
itinerários formativos são a mais perfeita tradução desse projeto de poder, 
no qual as frações da burguesia nacional fazem uso de um discurso hege-
mônico, mas com elementos coercitivos, já que a questão da “livre escolha” 
será reduzida a pó, pois, na verdade, os alunos das escolas públicas, desti-
tuídos como sujeitos do processo educativo, encontram-se na condição de 
oriundos de uma classe trabalhadora fragmentada e despolitizada4. Dessa 
forma, só cursarão aquilo que será permitido a eles cursarem, destacando 
que não há neutralidade em nenhum desses processos na tomada de deci-
sões a nível governamental.

4 ARAÚJO, Odília Souza de. A Reforma da Previdência Social Brasileira no Contexto das Reformas 
do Estado: 1988 a 1998. Natal/RN: EDUFRN, 2004. Como aponta Araújo (2004, p. 76) “A partir da 
investida neoliberal, também se têm verificado modificações (...) das relações sociais, destacan-
do-se a fragmentação da classe operária, que mina a sua identidade e enfraquece os seus movi-
mentos”.
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Entende-se que a burguesia brasileira possui representação difusa, uma 
vez que se expressa por meio de projetos de dominação social com matizes 
distintas, mas que atuam dentro de um arranjo pragmático de interesses 
mútuos, vide ascensão do bloco político de extrema-direita, de vertente 
conservadora e reacionária, que ascendeu ao poder e, consequentemente, 
do constante quadro de instabilidade institucional engendrado. Como já 
demostramos, há consequências evidentes das reformas educacionais para 
o ensino médio quando elas se materializarem no chão da escola. Mas, fora 
o conjunto de análises, temos o compromisso de apresentar uma saída.

Portanto, a construção de uma sociedade politicamente emancipatória, 
do ponto de vista da “desinstitucionalização” do Estado, traz à tona uma 
discussão que vai muito além da garantia de um currículo permeado pela 
crítica social e pela formação humanística. Trata-se, aqui, da construção 
de outro projeto de sociedade, sobretudo da reconstrução do conceito de 
público, do interesse público na instauração de políticas públicas, tendo gru-
pos da classe trabalhadora inseridos na sociedade civil como protagonistas 
desse processo, que, de acordo com a perspectiva de Estado ampliado de 
Gramsci, deve estar pautado diante da hegemonia da classe trabalhadora 
em contraposição aos interesses das diversas frações burguesas existentes 
(COUTINHO, 2006).

As esquerdas, no primeiro semestre de 2019, produziram três manifesta-
ções gigantescas em todo Brasil em defesa da Educação, levando milhões 
de pessoas a rua, em oposição crítica ao governo de extrema direita de Jair 
Bolsonaro, eleito, em 2018, com a presença atípica de fake news5 durante 
toda a sua campanha. Nota-se que o ensino médio integrado, fruto dos deba-
tes inesgotáveis da tradição marxista, vigora, ainda, em diversos lugares no 
Brasil, sendo a concepção de educação que defendemos aqui baseada na 
6politecnia e na formação 7omnilateral.

5 Mensagens falsas
6 Concepção Marxista de Educação que contribui para formação integral
7 O homem e mulher integral desenvolvido nas suas diversas dimensões
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Considerações finais

O texto teve como objetivo compreender os embates e tensões que ocor-
reram acerca da Reforma do Ensino Médio e seus desdobramentos, bem 
como analisar se a referida  reforma teria alguns aspectos gerais necessá-
rios ao atual momento de disseminação do ideário neoliberal. Percebemos 
alguns indícios que denotam que, mesmo saindo derrotados com a Reforma, 
as disciplinas que perderam a obrigatoriedade voltaram a ser obrigatórias 
na (BNCC). No entanto, sob a égide de “práticas e estudos”, algo que sabere-
mos o que é, em termos concretos, somente quando for colocado em prática 
nas escolas. O conjunto de autores apresentam reflexões que, quando ana-
lisadas em um escopo amplo na direção da totalidade, apontam indícios de 
que a Reforma do Ensino Médio é pode ser parte de um projeto de poder da 
classe dominante, sendo ela um objetivo fundamental do ideário neoliberal. 
Por hora, ficaremos por aqui, no entanto, faremos aprofundamentos sobre 
a temática no futuro. É relevante que defendemos uma educação que con-
tribua para a superação da divisão social do trabalho, conciliando formação 
geral a profissional.
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TRANSPORTE ESCOLAR: UM DESAFIO PARA O ACESSO 
E PERMANÊNCIA DOS JOVENS AO ENSINO MÉDIO NO 
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Sandra Maria Gadelha de Carvalho5

Resumo: O presente estudo analisa a política pública de transporte escolar 
ofertada aos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino no município 
de Beberibe através do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE) e do Programa Caminho da Escola, políticas públicas de acesso e 
permanência de estudantes destinados à rede pública. A análise se concen-
tra nas dificuldades vivenciadas pelos jovens estudantes do ensino médio 
que necessitam do transporte escolar e dos desafios enfrentados pelos ges-
tores escolares para garantir o tempo pedagógico dos estudantes, tendo 
em vista a falta de manutenção contínua na frota que é agravada pela falta 
de estradas pavimentadas que atrasam à chegada dos alunos as escolas 
estaduais. Para compreender a problemática em questão recorremos aos 
sites oficiais do Ministério da Educação que citam os programas que dão 

1 Mestra em Educação e Ensino pelo Programa de Mestrado Acadêmico Intercampi da Universidade 
Estadual do Ceará - CE. 

 E-mail: c.s.bessa@hotmail.com;
2 Mestra em Educação e Ensino pelo Programa de Mestrado Acadêmico Intercampi da Universidade 

Estadual do Ceará - CE. 
 E-mail: germanasvieira@gmail.com;
3 Mestre em Educação e Ensino pelo Programa de Mestrado Acadêmico Intercampi da Universidade 

Estadual do Ceará - CE. 
 E-mail: alesantos58@hotmail.com;
4 Mestra em Educação e Ensino pelo Programa de Mestrado Acadêmico Intercampi da Universidade 

Estadual do Ceará - CE. 
 E-mail: ednaxenofonte@yahoo.com.br;
5 Professor orientador: Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará - CE, Professora 

no Mestrado Acadêmico Intercampi da Universidade Estadual do Ceará – CE. 
 E-mail: sandra.gadelha@uece.br.



2655
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

subsídios ao transporte escolar. Entrevistamos alguns gestores que viven-
ciam as dificuldades advindas da má condição da frota que é somada a falta 
de manutenção das vias sem pavimentação que impactam na qualidade 
do transporte escolar. Chegamos à conclusão de que o poder público não 
aplica os recursos corretamente, algo grave que traz impacto na qualidade 
do serviço prestado aos jovens estudantes. A população precisa fiscalizar 
a aplicação das verbas federais na manutenção e ampliação do transporte 
escolar.
Palavras-chave: Transporte Escolar, Ensino Médio, Políticas Públicas, 
Jovens.
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Introdução

O município de Beberibe6 possui uma área territorial de 1.616,39km, o 
que equivale a 1,09% do território estadual. Com distritos cuja dis-
tância para sede equivale a 39 km. De acordo com dados do IBGE 

de 20157, contava com 37 escolas da rede pública municipal e estadual 
para atender uma demanda estimada de 14.178 crianças e jovens em idade 
escolar entre 5 e 19 anos de idade. Todavia, apenas 10.371 estudantes esta-
vam matriculados naquele ano, resultando num déficit de 3.807 crianças e 
jovens que não tinham acesso ao ensino formal.

Vale ressaltar ainda que, das 37 escolas públicas, apenas três atendem 
à demanda do ensino médio. A Escola de Ensino Médio Ana Facó e a Escola 
de Ensino Médio Francisca Moreira de Souza que oferecem o ensino médio 
regular nos turnos manhã, tarde e noite; e a Escola Estadual de Educação 
Profissional Pedro de Queiroz Lima que dispõe do ensino médio integrado 
ao ensino profissionalizante de tempo integral. Em 2015, de acordo com 
os dados do IBGE as três unidades de ensino contavam com 2.265 alunos 
matriculados, contrastando com o número estimado de 4.992 jovens na 
idade de 15 a 19 anos para o período que deveriam estar em sala de aula, o 
que resulta num total de 2.727 jovens não matriculados.

Ao analisar estes dados, percebemos que o desenvolvimento de políticas 
de acesso, assistência e acompanhamento de crianças e jovens no âmbito 
escolar se faz urgente e necessário, sendo que as dificuldades para aqueles 
que residem nas comunidades e distritos mais afastados da sede munici-
pal se tornam ainda mais acentuadas, devido à falta de pavimentação das 
estradas e tento em vista que o acesso aos serviços básicos como saúde e 
educação, se faz escasso e precário.

Na ânsia de compreender este número tão expressivo de jovens ausen-
tes do ambiente escolar, entrevistamos os gestores das três escolas de 
ensino médio e os questionamos sobre quais seriam os desafios para o 
acesso e permanência dos jovens na escola. De acordo com os gestores, os 
principais motivos para a evasão seriam: o transporte escolar, gravidez na 

6 Para informações iniciais utilizamos os dados existentes no Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE). Disponível em <http://www.ipece.ce.gov.br/perfil_basico_munici-
pal/2014/Beberibe.pdf>. Acesso em 23/09/2016.

7 Portal Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/
brasil/ce/beberibe/pesquisa/13/5902>. Acesso em 18/02/2018.



2657
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

adolescência e a necessidade de trabalho para ajudar no sustento familiar. 
O transporte escolar de responsabilidade direta do estado, enquanto que a 
gravidez na adolescência e a entrada precoce no mercado de trabalho trata-
-se de problemas sociais que necessitam de uma maior análise.

Neste estudo resolvemos analisar como se dá a prestação do serviço de 
transporte escolar no município de Beberibe, visto sua importância para o 
acesso e permanência dos jovens à escola.

Metodologia

Iniciamos nossos estudos com a análise dos dados apanhados em sites 
oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará (SEDUC), e do 
Perfil Municipal de 2017, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE), para fundamentar algumas de nossas proble-
máticas. Em seguida entrevistamos os gestores escolares, questionando e 
buscando compreender as dificuldades enfrentadas pelos jovens para ter 
acesso e permanecer no ensino médio.

Com a indicação da problemática do transporte escolar, buscamos nos 
acercar dos documentos oficiais. Consultamos a Constituição Brasileira de 
1988, a Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996 e a legislação estadual, 
conjuntamente com a análise do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE) e do Programa Caminho da Escola. Concluímos com um 
comparativo entre o que os estudantes têm direito e o que de fato está 
sendo oferecido.

Desenvolvimento

De acordo com a Constituição Nacional de 1988 e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1996, o ensino médio faz parte da educação básica e 
deve ser garantido a todos os jovens em idade escolar e ofertado aos adul-
tos que não conseguiram fazê-lo na idade apropriada.

No município de Beberibe este atendimento é realizado por três esco-
las, duas destas com particularidades, pois trabalham com a parceria de 
escolas municipais, as quais cedem seus espaços para atender os alunos 
dos distritos mais afastados no turno noturno, numa sistemática nominada 
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como extensão ou anexos, nestas situações professores e gestores se des-
locam diariamente para atender estes estudantes.

A Escola de Ensino Médio Ana Facó, instalada na sede municipal, apre-
senta algumas peculiaridades se comparada a outros estabelecimentos 
de ensino no interior do estado, tendo em vista que ela possui dois anexos 
instalados em escolas municipais nos distritos de Itapeim, distante 25 qui-
lômetros da sede e em Serra do Félix, que dista 55 quilômetros da cidade. 
O primeiro anexo foi incorporado no ano de 1999, a EEF Raul Barbosa, e o 
segundo na EEF

Benedito Evaristo Barbosa, em 2005. Ambos atendem o público do 
ensino médio no período noturno. Não há como negar que, de certa forma, 
a presença dessas unidades de ensino minimiza as dificuldades diárias de 
deslocamento dos alunos para sede da cidade. Segundo os dados coletados 
na secretaria escolar, em 2018, a escola Ana Facó possuía um total de 1.049 
alunos matriculados, distribuídos nas turmas de 1º, 2º, 3º anos do ensino 
médio regular e turmas da educação de jovens e adultos.

A Escola de Ensino Médio Francisca Moreira de Souza, localizada no dis-
trito de Sucatinga, que dista 15 km da sede, pertencente ao município de 
Beberibe, a 97 quilômetros de Fortaleza, iniciou suas atividades no dia 10 
de setembro de 2002, ofertando o ensino fundamental e médio em prédios 
públicos para estudantes da localidade. Em 25 de novembro de 2003 foi 
inaugurado pelo Governador Estadual Lúcio Gonçalo de Alcântara (2003-
2006) e pelo Prefeito Municipal Orlando Facó (1997-2000 e 2001-2004), sua 
sede à Rua Carmozita Ferreira Cassiano, centro do distrito de Sucatinga. A 
partir do ano de 2005, além do público atendido em sua sede, a escola ficou 
responsável pelo atendimento aos estudantes do ensino médio dos distritos 
beberibenses de Paripueira, Parajuru e Forquilha, distantes: 21,28 e 85 quilô-
metros de Sucatinga, respectivamente. No distrito de Paripueira utiliza-se a 
estrutura da EMEF Ernesto Gurgel Valente; em Parajuru dispõe-se da EMEF 
São Bernardo e em Forquilha a EMEF Monsenhor J.J. Dourado.

Atualmente a escola dispõe de 74 funcionários para atender uma 
demanda de 844 (502 na sede, 68 em Paripueira, 130 em Parajuru e 144 em 
Forquilha) alunos matriculados no Ensino Médio e na Educação de Jovens 
e Adultos. Possui um diretor escolar e quatro coordenadores pedagógicos 
que se organizam para gerir a sede que funciona nos turnos manhã, tarde e 
noite, e os três anexos que atendem os estudantes no turno noturno.
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Já a Escola Estadual de Educação Profissional Pedro de Queiroz Lima 
foi inaugurada no dia 25 de maio de 2011, sua estrutura física de 4,5 mil 
metros quadrados, recebeu recursos financeiros do Tesouro Estadual e 
do Ministério da Educação no valor de R$ 9,1 milhões e encontra-se ins-
talada num terreno de 15 mil m², doado pela Prefeitura, no bairro do Sítio 
Bom Jardim, a três quilômetros do centro municipal. Atualmente a escola 
atende 529 jovens matriculados no ensino médio integrado aos cursos téc-
nicos profissionais de edificações, eletrotécnica e hospedagem. Um dado 
que nos chama atenção é que devido sua localização, a grande maioria dos 
estudantes dependem do transporte escolar, o que não interfere na procura 
de estudantes para ingressar na escola, como registramos abaixo no depoi-
mento de Webster Belmino, diretor escolar:

Nós somos uma escola distante, fica localizada a cerca de três 
quilômetros do centro do município, localizada na estrada pra 
praia das Fontes, aqui perto não tem nenhuma comunidade, nós 
não estamos encravados em nenhuma comunidade, nós somos 
na verdade a escola que foi construída na ponta de uma comu-
nidade, nós estamos na extremidade de uma comunidade, e esta 
distância dificulta algumas relações, mas mesmo com esta dis-
tância nós somos uma escola muito procurada (Webster Belmino, 
entrevista em 02 de abril de 2018).

Após conhecer um pouco da realidade de cada uma das três escolas 
estaduais do município de Beberibe que ofertam o ensino médio, podemos 
perceber de acordo com a fala de seus gestores os maiores entraves para o 
acesso e permanência dos jovens ao ensino médio na região. As dificuldades 
apontadas seriam em relação ao transporte escolar, a gravidez na adoles-
cência, o envolvimento com drogas e a necessidade da entrada precoce no 
mercado de trabalho. Aqui nos dedicaremos a compreender qual a relação 
entre o transporte escolar e o acesso e permanência do jovem na escola.

Primeiramente devemos observar a extensão territorial do município, a 
distribuição geográfica, localização e condições das estradas eu permitem 
o acesso as escolas. Analisamos que para um município de 1.623,98 quilô-

8 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE).
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metros de extensão o quantitativo de três escolas estaduais para garantir o 
acesso ao ensino é insuficiente, perceptível pela necessidade da administra-
ção de anexos ou extensões destas instituições em escolas municipais que 
não apresentam estrutura condizente ao público do ensino médio. Fazendo 
uma retrospectiva, a EEM Ana Facó, localizada na sede municipal, possui 
duas extensões nos distritos: uma em Itapeim a 25 Km e outra em Serra do 
Felix, a 55 Km. A EEM Francisca Moreira de Souza, com sede no distrito de 
Sucatinga, possui três extensões: Paripueira, Parajuru e Forquilha, distan-
tes: 21, 28 e 85 quilômetros de Sucatinga, respectivamente. Observamos 
que a sede destas escolas e a EEEP Pedro de Queiroz Lima, que não possui 
extensão, se encontram no litoral do município, deixando o público do sertão 
totalmente desprovido de escola com sede própria, restando-lhes estudar 
nos espaços adaptados das escolas municipais.

As extensões sofrem com a falta de estrutura (salas de aula, laboratórios, 
biblioteca, ginásio) e recursos para o público jovem, além da necessidade 
do transporte para professores e gestores que atuam nestas localidades no 
turno noturno. Tendo por vezes que adaptar um horário de aulas reduzido 
que não prejudique o expediente das escolas municipais, além da dificul-
dade do transporte escolar dos discentes. A problemática com o transporte 
escolar foi relatada pelos gestores, os relatos traduzem a falta de manuten-
ção, reparo, atrasos e ausência dos veículos para transporte dos alunos nos 
dias letivos somados as condições das estradas durante e após a estação 
chuvosa, como descrevemos a seguir.

Como retrata o coordenador escolar da EEM Francisca Moreira de Sousa, 
que mesmo buscando ações para o incentivo a permanência do aluno na 
escola, para Edvaldo Bessa, uma das maiores dificuldade está na situação 
precária do transporte escolar, pois o público atendido acaba por ficar várias 
noites em suas comunidades a espera do transporte que muitas vezes não 
comparece ao compromisso, como expõe abaixo:

O funcionamento do transporte escolar é em parceria com o 
município. O município faz este gerenciamento, a gente “ta” 
encontrando alguns desafios em relação ao transporte escolar, 
desafios estes que faz com que alguns dias, até corriqueiro, falte 
algum transporte por problemas logísticos ou mecânico, e outras 
situações que não cabe aqui eu tocar. Inclusive tem uma exten-
são, a de Parajuru que está com um problema sério de transporte 
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desde o início do ano, tendo que os alunos chegarem atrasados 
para a primeira aula e sair mais cedo na última aula, sendo que 
a noite são só quatro aulas, devido a essa problemática, é uma 
situação que nos aflige, nos deixa muito preocupados, porque a 
permanência, a frequência do aluno na escola pode melhorar os 
resultados de aprendizagem (Edvaldo Bessa, Entrevista realizada 
em 03 de Agosto de 2018).

Na escola Francisca Moreira, a maioria dos estudantes depende do trans-
porte escolar para chegar tanto na sede da escola em Sucatinga, como em 
suas extensões, também chamada pelos gestores de anexos. Realidade que 
também acaba por acometer os docentes, pois os professores das exten-
sões dependem de um transporte público para chegar e retornar destas, que 
como dito acima ficam distantes da sede distrital. Ocorrendo inclusive situa-
ções em que o diretor escolar dispõe do próprio carro para transportar os 
professores, e que os docentes têm que dispor de parte de seu salário para 
custear o translado. Como proposta de amenizar a problemática, alguns 
professores de outros municípios são lotados nestes anexos, como ocorre 
na extensão de Forquilha na qual a grande maioria dos docentes reside no 
município de Aracati, cuja distância é de 25 quilômetros.

Em Beberibe o transporte é oferecido por meio de uma parceria entre 
Estado e o Município, sendo o Estado responsável por repassar verbas e o 
Município pela administração conforme as orientações do paragrafo quinto 
da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004 que institui o Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE9:

5o Os Municípios poderão proceder ao atendimento do trans-
porte escolar dos alunos matriculados nos estabelecimentos 
estaduais de ensino, localizados nas suas respectivas áreas de 
circunscrição, desde que assim acordem os entes, sendo, nesse 

9 9 Criado a partir da LEI nº 10.880/04 que prever: Art. 2º Fica instituído o Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte do Escolar – PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da 
educação básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter 
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas as disposições desta 
Lei (redação dada pela Lei nº 11.947, de 2009).

 Disponível em: https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/317271020/2385720083/inteiro-te-
or-317271115 Acesso em 13/08/2018.
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caso, autorizado o repasse direto do FNDE ao Município da cor-
respondente parcela de recursos, calculados na forma do § 3o 
deste artigo (Lei 10.880, de 9 de Junho de 2004).

A oferta do transporte público está prevista na Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 208 através da Emenda Constitucional nº 59 conforme 
observamos abaixo:

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educa-
ção básica, por meio de programas suplementares de material 
didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
(BRASIL, CF, 2009).

E ainda transcrita para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9394/96 com acréscimo da Lei nº 10.709/2003:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
... VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. 
(Incluído pela Lei nº 10.709, de 31/7/2003).
Art. 11. Os municípios incumbir-se-ão de:
... VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
A Lei nº 10.709 foi instituída com o escopo de alterar a Lei nº 
9.394/96, incluindo nos artigos 10 e 11 os incisos VII e VI para 
determinar competência aos estados e municípios em garantir o 
transporte para os alunos de suas respectivas redes de ensino. 
Vale destacar que o artigo 3º desta lei possui um dispositivo de 
suma importância para negociações entre os estados e municí-
pios, de forma a prestar um atendimento de qualidade a todos 
os alunos que precisam do transporte para ter garantido o seu 
direito à educação.
Art. 3º Cabe aos estados articular-se com os respectivos municí-
pios, para prover o disposto nesta lei da forma que melhor atenda 
aos interesses dos alunos (Guia do Transporte Escolar, 200, p.03).
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Para garantir este direito constitucional, de acordo com o Guia do 
Transporte Escolar10, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), autarquia ligada ao Ministério da Educação é o responsável pela 
normatização e assistência financeira em caráter suplementar, contribuindo 
para uma melhor oferta de transporte escolar que é feita através do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e pelo Programa Caminho 
da Escola11.

De acordo com o artigo segundo da Resolução do FNDE nº 12/11: “O 
PNATE consiste na transferência, em caráter suplementar, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros destinados a cus-
tear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública, 
residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação 
(Guia do Transporte Escolar, 200, p. 04)”. Já o Programa Caminho da Escola, 
atende aos estudantes das zonas rurais das redes públicas de educação 
estaduais e municipais que utilizam o transporte escolar para acessar as 
escolas (Guia do Transporte Escolar, 200, p. 06).

Tratando-se das Leis Estaduais que regulamentam o transporte escolar 
temos: a Lei nº 14.025, de 17 de dezembro de 2007, que institui o programa 
estadual de apoio ao transporte escolar, que tem o objetivo de oferecer aos 
municípios assistência financeira, em caráter suplementar, para garantia da 
oferta de transporte aos alunos de educação básica pública, com prioridade 
para os residentes em área rural. O Decreto n º29.239, de 17 de março de 
2008, que aprova o regulamento da Lei acima citada, especificando em seu 

10  De acordo com o site do FNDE o Guia do Transporte Escolar foi elaborado em parceria pelo 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o FNDE, com o escopo de oferecer aos promotores 
de Justiça com atribuição em educação, secretários de educação e conselheiros do Fundeb um 
material de consulta e orientação sobre a temática do transporte escolar. Fonte: www.fnde.gov.br/
centrais-de.../131-transporte-escolar?download...transporte-escolar. Acesso em 15/05/2018.

11 De acordo com Guia do Transporte Escolar, do Ministério da Educação, o programa Caminho da 
Escola foi criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, e consiste na concessão, pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de linha de crédito especial 
para a aquisição, pelos estados e municípios, de ônibus zero quilômetro com capacidade para 23 
ou mais passageiros/estudantes e de embarcações novas. Seus objetivos são renovar a frota de 
veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir para 
a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência 
na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e 
municipais. Também visa à padronização dos veículos de transporte escolar, à redução dos preços 
dos veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições. Disponível em: https://pt.scribd.
com/document/343177516/Guia-Do-Transporte-Escolar Acesso em 20/08/2018.
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artigo primeiro a que se destina a oferta do transporte de alunos da rede 
estadual nos municípios cearenses:

Art.1º O transporte de alunos da rede estadual de ensino, do 
ponto de embarque à unidade escolar e vice-versa, será execu-
tado pelo Estado do Ceará preferencialmente de forma indireta 
através do Município do domicílio do aluno, signatário de Termo 
de Responsabilidade, anualmente renovado, perante a Secretaria 
da Educação, de acordo com as normas da Lei nº 14.025, de 17 
de Dezembro de 2007, e as deste Regulamento.
§1º Para ter direito ao transporte escolar o aluno da rede pública 
estadual de ensino deverá prioritariamente residir na zona rural a 
uma distância superior a 3 km (três quilômetros) da sua unidade 
escolar (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SÉRIE 2 ANO XI Nº053 
FORTALEZA, 18 DE MARÇO DE 2008, p.12).

E no seu artigo quinto trata das obrigações das prefeituras municipais:

Art.5º O Termo de Responsabilidade a ser assinado pelo Prefeito 
Municipal, indicará o valor global do repasse de acordo com a 
quantidade de alunos do censo escolar oficial do ano anterior, 
nos termos do art.3º e deverá prever, dentre outras, as seguintes 
obrigações e deveres:
I – efetuar o transporte, no seu território, dos alunos da rede esta-
dual de ensino que atendam às exigências do art.1º;
– comunicar à Secretaria da Educação do Estado do Ceará qual-
quer fato relevante quanto à execução do transporte;
– cumprir as normas pertinentes a transporte de escolares defi-
nidas pelos órgãos de trânsito competentes;
IV – prestar contas dos recursos recebidos em conformidade 
com o art.5º (DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO, SÉRIE 2 ANO XI Nº053 FORTALEZA, 18 DE 
MARÇO DE 2008, p.13).

Observamos que a legislação tanto nacional, quanto estadual, determina 
claramente o alunado a ser atendido pelo serviço, trazendo ainda as obriga-
ções dos órgãos públicos e suas reponsabilidades.
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Resultados e discussão

Mas o que se observa no cotidiano das escolas é um serviço precário 
que deixa muitas vezes os estudantes insatisfeitos e desestimulados ao 
deslocamento até sua escola, sendo inclusive avaliado como motivo de 
baixo rendimento, infrequências e evasão escolar como observamos no 
depoimento de Edvaldo Bessa, coordenador pedagógico da EEM Francisca 
Moreira de Sousa quando questionado sobre o serviço de transporte:

Eu diria que o impacto é direto, principalmente na infrequência, a 
gente tem aí, pensando em média, cerca de 120 alunos que fal-
tam, que não vem a escola todos os dias, se o transporte fosse 
garantido 100% a previsão é que este número caísse pela metade, 
e acredito, não tenho elementos suficientes para isto, mas eu 
acredito que possa afetar na evasão escolar, que não deixa de ser 
um desafio para a escola (Edvaldo Bessa, entrevista realizada em 
03 de agosto de 2018).

Situação bem parecida com a da EEM Ana Facó que possui dois anexos 
e sofre com o deslocamento tanto de alunos quanto de professores. Já para 
o diretor da EEEP Pedro de Queiroz Lima, no início da escola, mesmo com 
um grande número de alunos necessitando do serviço do transporte escolar, 
eles não tinham maiores dificuldades, visto que a escola era bem atendida 
em relação ao transporte, realidade que começou a mudar a partir do ano 
de 2016:

Beberibe era um município onde nós não tínhamos de 2011 até 
2016, nós não tivemos muitos problemas em relação a trans-
porte, era raro um transporte faltar, quebrar, enfim. E de 2016, 
2017 pra cá a gente tem enfrentado dificuldades, tanto que há 
uma tensão entre Estado com Município, o Município falando em 
entregar as rotas de transporte, o Estado tentando ponderar, mas 
não sei como vai ficar isso de fato (Webster Belmino, entrevista 
em 02 de abril de 2018).

Percebemos, portanto, que a situação do transporte escolar tem inter-
ferência direta para o acesso e permanência dos jovens no ensino médio, 
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o que nos leva a refletir sobre as responsabilidades do poder público e da 
comunidade escolar na fiscalização e cobrança de um serviço prestado de 
qualidade para os jovens estudantes que ficam a mercê da má adminis-
tração dos recursos públicos destinados a garantia de um transporte de 
qualidade e eficaz.

Considerações finais

A questão do gerenciamento do transporte escolar é algo que nos intriga 
e nos leva a complexas discussões e reflexões: quem administra? Como 
administra? Como é realizada seleção, contratação e avaliação deste ser-
viço prestado? A vida cotidiana relatada em nova pesquisa demonstra que 
o serviço prestado para estas escolas não está a contento, prejudicando 
os estudantes e a escola, então por que providências não são tomadas? 
Como o poder público pode agir diante desta insatisfação ou como a comu-
nidade escolar poderia exigir um melhor atendimento? Quem está por trás 
desta política? Quem está ganhando com isso? Infelizmente neste momento 
não temos tempo e espaço para estas inquietações tão pertinentes e deter-
minantes para o bom aproveitamento do tempo escolar como expôs os 
gestores escolares. Carregamos a intenção de nos trabalhos futuros apro-
fundar os estudos em busca de solucionar tais questionamentos e auxiliar 
os estudantes na luta pelo direito a um transporte escolar de qualidade.
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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido e embasado no ProJovem 
Campo - Saberes da Terra, na comunidade Japuara, no município de 
Canindé, no Estado do Ceará, que utiliza em sua metodologia de ensino a 
Pedagogia da Alternância. O que nos levou a realizar esta pesquisa foi a 
seguinte inquietação: a Pedagogia da Alternância contribui para a forma-
ção dos trabalhadores do campo como prática da liberdade? Neste sentido, 
o objetivo geral da pesquisa é conhecer os pressupostos norteadores do 
viés educativo da Alternância e temos como objetivos específicos conhe-
cer as perspectivas de formação dos trabalhadores e identificar as práticas 
metodológicas da aludida pedagogia. A metodologia da pesquisa é subsi-
diada pela abordagem qualitativa, usando como técnica a entrevista, que 
foi aplicada a 02 professores do programa, tendo ainda como referencial 
teórico a pedagogia freiriana. Como resultados, apresentamos a perspectiva 
dos professores do programa no que tange à formação dos trabalhadores 
camponeses, entendendo-as como práticas de liberdade. O campo pre-
cisa de uma escola que desenvolva desde cedo nas crianças e nos jovens 
o senso de participação e de crítica, já que a realidade continua injusta e 
discriminatória.
Palavras-chave: Pedagogia da Alternância, Formação dos trabalhadores, 
Liberdade.
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Introdução

O presente artigo pretende proporcionar aos leitores informações a res-
peito de uma pesquisa sobre o ProJovem Campo - Saberes da Terra, 
na comunidade Japuara, no município de Canindé, no Estado do 

Ceará, onde aplica-se a Pedagogia da Alternância.
O camponês tem direito a uma educação voltada à realidade de seu povo, 

de acordo com suas necessidades e possibilidades para o fortalecimento da 
cultura camponesa. O objetivo central da pesquisa é estudar a Pedagogia da 
Alternância. Temos, ainda, como objetivos específicos: conhecer como sur-
giu a Pedagogia da Alternância e identificar as suas práticas metodológicas. 
A metodologia foi qualitativa, valendo-se da técnica da entrevista, aplicada 
a 02 professores do ProJovem Campo - Saberes da Terra, na perspectiva de 
compreender que contribuições a metodologia da alternância traz para os 
jovens e adultos camponeses como prática da liberdade.

Temos como referencial teórico Freire (1997), em especial no que 
tange às obras: Pedagogia do Oprimido (1997) e Pedagogia da Autonomia 
(2007). No corpo do artigo iremos abordar a conceituação e como surgiu a 
Pedagogia da Alternância, a análise dos dados e as considerações finais. 
Apresentamos, ainda, a necessidade da discussão sobre a Pedagogia da 
Alternância enquanto uma prática de interação e de significações, onde é 
realmente praticada a liberdade e não apenas mais uma proposta de projeto 
educacional, o que torna o programa uma política pública satisfatória para 
as escolas do campo.

Metodologia

A pesquisa realizada ocorreu em 02 etapas: a primeira consistiu no levan-
tamento bibliográfico acerca das categorias centrais do trabalho: Pedagogia 
da Alternância e ProJovem Campo - Saberes da Terra e a segunda etapa, na 
realização das entrevistas individuais com dois professores do ProJovem do 
Campo, na Comunidade Japuara, em Canindé-Ceará.

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta 
dos dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto 
de estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de imer-
são no campo. Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que 
elas se apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador.
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A abordagem da pesquisa foi qualitativa, sendo utilizando como instru-
mento a entrevista. Para Triviños (1987, p. 146), a entrevista semiestruturada 
tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em 
teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa.

Para Minayo (1994), a entrevista privilegia a obtenção de informações 
através da fala individual, a qual revela condições estruturais, sistemas de 
valores, normas e símbolos e transmite, através de um porta-voz, represen-
tações de determinados grupos.

Compreendendo que a Educação do Campo faz o diálogo com a teoria 
pedagógica e considerando a realidade particular dos camponeses, admiti-
mos que o trabalho aqui discutido se preocupa com a educação do conjunto 
da população trabalhadora do campo e, mais amplamente, com formação 
do campo (MOLINA, 2004, p.18).

Cada professor respondeu a duas perguntas, sendo essas formuladas de 
modo aberto, deixando-os mais à vontade para expor suas vivências com 
desenvoltura e liberdade. As perguntas foram: De que modo a Pedagogia 
da Alternância colabora para a sustentabilidade do campo? No seu ponto 
de vista, a Pedagogia da Alternância contribui para a Formação dos 
Trabalhadores do Campo como prática da liberdade?

A análise dos dados consistiu em se apropriar das narrativas dos sujei-
tos, transcrevendo suas respostas na íntegra e com a máxima atenção aos 
sinais verbais e não-verbais manifestados durante as entrevistas. As nos-
sas percepções foram registradas em diário de campo e posteriormente 
analisadas.

Referencial teórico

1 Pedagogia da Alternãncia como prática da liberdade

A Pedagogia da Alternância é uma proposta educativa que visa à formação 
integral do jovem rural nos aspectos intelectual e profissional, enfatizando a 
iniciativa própria, a criatividade individual, o trabalho em equipe, o senso de 
responsabilidade, de cooperação e de solidariedade. Podemos dizer que ela 
apresenta como objetivos:

Vincular as práticas de Educação Básica do Campo com o pro-
cesso de construção de um Projeto Popular de Desenvolvimento 
Nacional; propor e viver novos valores culturais; fazer mobilizações 
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em vista da conquista de políticas públicas pelo direito à Educação 
Básica do Campo; lutar para que todo o povo tenha acesso à alfa-
betização; formar educadores e educadoras do campo; produzir 
uma proposta de Educação Básica do Campo; envolver as comu-
nidades nesse processo (CEDEFES, 1999, p. 15).

A execução da proposta pedagógica e curricular do ProJovem Campo 
– Saberes da Terra ocorre por meio da organização dos tempos e espaços 
formativos, considerando os pressupostos, os princípios e o currículo elen-
cados neste Projeto Base que tem como sua razão de ser a formação de 
jovens da Agricultura Familiar.

A utilização da alternância de tempos e espaços pedagógicos é con-
siderada matriz pedagógica de organização do trabalho para a realização 
do processo de ensino e aprendizagem. As Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo estabelecem no Art. 7º que:

As atividades constantes das propostas pedagógicas das esco-
las preservadas as finalidades de cada etapa da educação básica 
e da modalidade de ensino prevista, poderão ser organizadas e 
desenvolvida sem diferentes espaços pedagógicos, sempre que 
o exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da 
capacidade dos alunos de aprender e de continuar aprendendo 
assim o exigirem (BRASIL, 2002, p. 03).

Esta metodologia caracteriza-se pela conjugação de períodos alternados 
de formação na escola e na família e pelo uso de instrumentos pedagó-
gicos específicos. No ProJovem Campo – Saberes da Terra, a alternância 
acontece por meio de dois tempos-espaços específicos: o Tempo-escola e 
o Tempo-comunidade.

A Pedagogia da Alternância não nasceu de uma teoria e sim de uma 
prática. A educação rural no Brasil apresenta uma série de elementos, os 
quais aparecem na legislação, nas instituições pedagógicas, no currículo e 
mesmo nas “recomendações” dos organismos internacionais, que possibi-
litam traçar um esboço da educação rural brasileira a partir dos anos 1930.

Para a maioria das famílias rurais, a passagem pela escola básica rural 
(do primeiro ao oitavo ano) é a única oportunidade em suas vidas de adquirir 
as competências que lhes permitiriam eliminar as principais causas internas 
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do subdesenvolvimento rural. Infelizmente, essas escolas não cumprem 
com esta importantíssima função emancipadora de dependências e de 
vulnerabilidades porque os seus conteúdos e métodos são disfuncionais e 
inadequados às necessidades produtivas e familiares do meio rural.

Alternância significa o processo de ensino-aprendizagem que acontece 
em espaços e territórios diferenciados e alternados. O primeiro é o espaço 
familiar e a comunidade de origem (realidade); em segundo, a escola onde 
o educando partilha os diversos saberes que possui com os outros atores e 
reflete sobre eles em base científica (reflexão) e, por fim, retorna-se à família 
e à comunidade a fim de continuar a práxis (prática+teoria), seja na comu-
nidade, na propriedade (atividades de técnicas agrícolas) ou na inserção em 
determinados movimentos sociais.

Importa elucidar que as Casas Familiares Rurais tiveram início na França, 
em 1935, no povoado de Lot et Garonne. Segundo Mançano,

[...] o campo é, antes de mais nada, o lugar da agricultura fami-
liar. Essa forma de organização do trabalho é fundamental para a 
melhoria da qualidade de vida no campo e na cidade. As Escolas 
Famílias Agrícolas são a instituição que contribui para a elabora-
ção dessa nova visão. O seu papel é essencial, pois são nessas 
escolas que se formam uma parte importante dos profissionais 
da agricultura familiar. Não se pode pensar em desenvolvimento 
sem um projeto de educação condizente (MANÇANO, 2000, p.18).

A iniciativa partiu de um grupo de pais agricultores que buscavam solu-
cionar dois grandes problemas: de um lado, as questões relacionadas ao 
ensino regular que, por ser direcionado às atividades urbanas, levava os ado-
lescentes campesinos a abandonar a terra; e de outro lado, a necessidade de 
fazer chegar ao campo a evolução tecnológica de que precisavam. Criaram 
então a primeira “Casa Familiar Rural”, lá chamada de Maison Familiale 
Rurale, onde os jovens passavam duas semanas recebendo conhecimentos 
gerais e técnicos voltados para a realidade agrícola regional e duas semanas 
nas propriedades rurais, aplicando os conhecimentos recebidos. Tal prática 
foi chamada de “Pedagogia de Alternância”.

A Pedagogia da Alternância é uma alternativa para a Educação no 
campo, já que o ensino nesse contexto não contempla as especificidades 
e as necessidades da população que vive no meio rural. Alguns problemas 
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educacionais encontrados nas escolas no meio rural dão origem à necessi-
dade de uma proposta educacional específica para o campo.

De maneira geral, a Pedagogia da Alternância trabalha com a experiência 
concreta do aluno, com o conhecimento empírico e a troca de conhecimento 
com atores do sistema tradicional de educação, e também com membros 
da família e da comunidade na qual vive o aluno e que podem lhe fornecer 
ensinamentos sobre aquela realidade.

O Tempo-escola corresponde ao período em que o/a educando/a per-
manece efetivamente no espaço da unidade escolar, em atividade grupal, em 
contato com o saber sistematizado em áreas de conhecimentos, planejando, 
pesquisando, debatendo e interagindo com os demais, com a mediação 
e orientação da equipe de educadores. Neste período, são desenvolvidas 
aprendizagens sobre os saberes técnico-científicos dos eixos temáticos, 
planejada a execução de projetos-pesquisa que serão desenvolvidos em 
suas propriedades, realizadas atividades de acolhimento e organização gru-
pal, planos de pesquisas, círculos de leitura e diálogos, trabalhos em grupos, 
dentre outras atividades pedagógicas.

O Tempo-comunidade corresponde ao período em que o estudante, tendo 
problematizado e confrontado no tempo-escola os conhecimentos que 
trouxe de casa, é motivado a promover, compartilhar na família os resulta-
dos, impressões e eventuais conclusões deste confronto e problematização. 
Esta motivação e partilha também, em alguns momentos, será promovida 
com a comunidade ou nas instâncias de participação social e de classe. 
No Tempo-comunidade, o estudante desenvolverá pesquisas, projetos, ati-
vidades grupais, entre outras atividades, com o auxilio do planejamento e 
acompanhamento pedagógico dos/as educadores/as.

Durante a realização do Tempo-comunidade, os educandos recebem 
orientações dos educadores para a realização de atividades práticas, estudos 
dirigidos, pesquisas bibliográficas, pesquisas na comunidade e implemen-
tação de projetos produtivos. O acompanhamento das atividades a serem 
realizadas durante o Tempo-comunidade é planejado de modo a garantir 
a inserção dessas atividades no desenvolvimento do curso, promovendo 
assim, a integração do currículo com a realidade vivenciada pelos educan-
dos e suas comunidades, possibilitando ainda aos educadores conhecer as 
formas de vivência dos educandos e dessa maneira planejar melhor o tra-
balho pedagógico.
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O período de trabalho na família e a vivência na comunidade é uma forma 
de consolidar informações trazidas da escola para a vida e da vida para a 
escola, tornando este meio um instrumento pedagógico, pois cabe à famí-
lia e à comunidade o acompanhamento e parte da avaliação do processo 
educativo do/a educando/a, bem como participar na elaboração e execução 
das pesquisas e dos demais instrumentos pedagógicos que são desen-
volvidos neste tempo/espaço formativo, em interação com as famílias e 
comunidades.

2 Projovem Campo - Saberes da terra

O ProJovem Campo - Saberes da Terra oferece qualificação profissional 
e escolarização aos jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não 
concluíram o ensino fundamental. O programa visa ampliar o acesso e a 
qualidade da educação a essa parcela da população historicamente excluída 
do processo educacional, respeitando as características, necessidades e 
pluralidade de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, 
territorial e produtivas dos povos do campo. Assim,

[...] A identidade da escola do campo é definida pela sua vincu-
lação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na 
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória 
coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia dis-
ponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões 
à qualidade social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p. 12).

A partir dessa ideia percebeu-se que a realidade do camponês é dife-
rente e o prejuízo de um modelo padronizado de instituição provoca o êxodo 
rural, afetando diretamente o equilíbrio social entre o campo e a cidade, pois 
o camponês perde sua identidade e o sonho de conquistar a terra e dela 
sobreviver.

Educadores de escolas situadas no campo estão preocupados com o 
processo de ensino e aprendizagem dos educandos, que envolve as praticas 
no ensino fundamental, especialmente no que se refere à formação de sujei-
tos críticos, considerando os aspectos identidade, cultura, gênero e etnia.

Implementado em 2005, a ação que se denominava Saberes da Terra 
integrou-se dois anos depois ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
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(ProJovem), cuja a gestão é da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). O 
ProJovem possui quatro modalidades: Adolescente, Trabalhador, Urbano e 
Campo.

O ProJovem Campo – Saberes da Terra constitui-se no Programa 
Nacional de Educação de Jovens Agricultores/as Familiares, implementado 
pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), numa ação integrada com os ministérios 
do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar 
(SAF); da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do Trabalho e 
Emprego, por meio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE); 
e da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES); o Ministério do 
Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade e Floresta (SBF); o 
Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e a Secretaria Nacional 
de Juventude (SNJ), vinculada à Presidência da República.

Resultados e discussão

O corrente trabalho permitiu compreender pontos importantes no que 
diz respeito à Pedagogia da Alternância, tais como as perspectivas de for-
mação dos/as trabalhadores/as do campo como prática da liberdade, pois 
respeitar a diversidade das pessoas é valorizar e promover a igualdade de 
oportunidades de desenvolvimento, de autonomia e de cidadania do homem 
e da mulher do campo.

Sempre que falamos em favor da diversidade, estamos também res-
saltando a igualdade de direitos entre as pessoas e grupos sociais. Refletir 
criticamente sobre o olhar dos alunos significa ir além da sala de aula, pois a 
partir dos saberes da expressão que transmitem pode fazer algumas refle-
xões, visto que o conhecimento não somente é uma construção social, mas 
também uma forma de resgatar a dignidade do sujeito ao meio de sua cul-
tura e de costumes dos alunos do campo. Para resguardar a identidade dos 
participantes, atribuímos aos sujeitos nomes de plantas nativas do sertão 
central, a saber: Juazeiro e Oiticica.

A primeira pergunta feita aos/às professores/as consistiu em saber deles 
de que modo a Pedagogia da Alternância contribui para a sustentabilidade 
do campo. As respostas são as seguintes:
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O ProJovem Campo aborda a pedagogia da alternância. O aluno 
passa 3 semanas no tempo escola e o outro no tempo comu-
nidade, quando sai do tempo escola para o tempo comunidade 
quando ele volta ele já vem diferente, com um leque de experiên-
cias práticas de aprendizado, muitas coisas que não conheciam 
passam a conhecer (Juazeiro).
Só estou no local onde estou devido ao ProJovem Campo. Se eu 
falar as contribuições que o ProJovem trouxe para minha vida 
profissional [...] Foi uma aprendizagem incrível, tanto para mim 
quanto para meus alunos. sempre levarei comigo na vida em 
todos os aspectos, social, pessoal e profissional (Oiticica).

Percebe-se que a proposta é que ao vivenciarem o seu próprio dia a dia, 
durante o tempo-comunidade, exerçam práticas diferenciadas e diferen-
ciadoras daquela rotina, possibilitando a emergência de uma visão crítica 
e transformadora do mundo vivido. A Pedagogia da Alternância vai além do 
fazer escolar, busca desenvolver no estudante a responsabilidade por suas 
ações:

Graças a Alternância, se confirma que não somente se educa no 
período do centro escolar, senão também pela experiência e no 
contato com o meio. Em ambos os elementos de formação são 
instrumentos complementares das aprendizagens das pessoas. 
As escolas não são um fim(e a alternância tampouco), senão 
um meio para o desenvolvimento pessoal e coletivo (GARCIA 
MARIRRODRIGA, 2010, p.64).

A segunda questão proposta aos/às entrevistados/as buscou saber 
se a Pedagogia da Alternância contribui na perspectiva da Formação dos 
Trabalhadores do Campo como prática da esperança. As respostas forneci-
das são as seguintes:

O ProJovem Campo utiliza a metodologia da pedagogia da 
alternância, com tempo-escola e tempo-comunidade, que 
aprende fazer uma colheita, plantar uma cebola, a cuidar de 
um animal, de cuidar de uma galinha, quais são os malefícios 
[...] e o ProJovem contribui sim com o conhecimento, para uma 
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educação campesina. Acreditamos que os alunos se sentem 
libertos quando adquirem aprendizagem (Juazeiro).
O aluno aprende cada vez mais a si conhecer e conhecer o poten-
cial que tem no campo, muitas vezes o próprio aluno não conhece 
o que ele pode fazer no campo e que ele tem toda a ferramenta 
de fazer no seu terreno. Fomos para o roçado, vimos uma aluna 
capinando com seu pai e seu irmão, achei lindo, cheguei lá sem 
avisar e constatei que as aulas do ProJovem estavam real-
mente contribuindo para os alunos, alguns vendem os produtos 
no comércio para a sustentabilidade familiar, então tem muitas 
delas que trabalham fazendo aquele trabalho de campo mesmo, 
plantio mesmo na época do inverno, conquistando seu próprio 
espaço de trabalho (Oiticica).

Assim, em cada tempo-escola se elabora um roteiro participativo de 
pesquisa da realidade vivida: ora temático, ora institucional, ora geográfico, 
com vistas a abrir o seguinte compartilhando elaborações e apresentações 
na forma de instalação pedagógica, enquanto recortes ou aproximações a 
dimensões vivas dos contextos estudados, o que faz com que se consti-
tuam/construam, ao serem compartilhados através de tempos, espaços e 
ritmos com abrangências distintas, em saltos qualitativos, num constante 
processo de aprendizagem.

Portanto, as aprendizagens seguem o itinerário dos entre-lugares cria-
dos intencionalmente com a finalidade de que cada um ao se ver, e ao se 
ver em seu lugar cotidiano, o faça diante da visão da outra pessoa, e lá onde 
a outra é em sua inteireza, gerando assim uma espécie de estranhamento 
face a face, uma vez que a alteridade passa a ser entendida como uma con-
traparte ambivalente de si mesma.

Além do mais, essa ferramenta pedagógica, ao exigir a participação das 
pessoas em formação desde sua concepção até a análise de seus resul-
tados e processos, impede que se permaneça tanto em particularismos 
quanto em generalizações (GADOTTI, 1992), mesmo porque a consolida-
ção dos planos de estudo acaba por gerar interações grupais onde todos 
se corresponsabilizam, passando a buscar o reconhecimento do trabalho 
realizado.

Mantendo-se o equilíbrio dinâmico e tenso nos entre-lugares gera-
dos entre as polaridades sociedade e indivíduo, ora se enfatiza o coletivo 
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reforçando assim o caráter de igualdade, ora a ênfase recai sobre os indiví-
duos, prevalecendo assim a noção de diferença.

Considerações finais

É notório que é através do plano de estudos se opera a integração da 
vida com a Escola Família Agrícola, criando o hábito de ligar a reflexão com 
a ação e de partir da experiência para a sistematização científica (PESSOTTI, 
1995). O plano de estudos constitui a base para o diálogo entre educan-
dos, escola e meio familiar. É feito de questões elaboradas em conjunto, no 
tempo-escola, a partir do diálogo entre educandos e professora(e)s-moni-
tora(e)s, tendo por base a realidade objetiva da juventude. Questões ligadas 
ao seu meio, situações familiares, técnicas, tais como a família, a saúde da 
comunidade, os remédios caseiros, os meios de transporte, os meios de 
comunicação, a religião, as fontes de energia (ZAMBERLAN, 1982).

Percebemos que a realidade para a formação em alternância se com-
poria de um ambiente complexo e dependente de uma sociedade mais 
ampla, com características próprias socioculturais, econômicas, políticas, 
ambientais. Exige a precedência do meio familiar, seu cotidiano feito de 
fatos e fenômenos naturais, sociais que se sucedem de forma regular ou 
não, porém, sempre interrelacionados; entendendo que a realidade é com-
plexa, multifacetada e mais ampla e profunda do que aquela que se pode 
entender ou observar.

Portanto, o conhecimento é um meio de entender o ambiente, quer dizer: 
a maneira de viver e fazer a relação sociedade e natureza; além disso, o 
saber está mais na vida que nos livros. Com relação à linguagem das pes-
soas do campo há que se compreender que é principalmente oral, prática 
e sincrética, portanto, o tempo escolar deve, principalmente, refletir sobre a 
cultura popular e vernácula com todos os seus valores intrínsecos e contra-
dições (ZAMBERLAN, 1982).

Concluímos que a comunidade do campo é composta de pessoas sofri-
das, vivendo de políticas sociais, tais como bolsa família ou do dinheiro 
dos pais, ou da aposentadoria dos/as avôs/avós, ou mesmo de bicos. 
Percebemos a prática da liberdade dentro da proposta da Pedagogia da 
Alternância, pois os camponeses passam a ser construtores da sua própria 
história, continuando a plantar e cultivar as raízes no campo.
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O MERCADO E O ENSINO SUPERIOR:  
UMA CONTRADIÇÃO CANDENTE.

Pedro Rafael Costa Silva1 | Mara Luanne Santos Lima2

Resumo: O presente trabalho possui o intento de problematizar a expan-
são do ensino superior durante o governo do Partido dos Trabalhadores 
– PT, especialmente no que tange as ações de privatização do ensino supe-
rior. Constituindo-se em um estudo bibliográfico temos como paradigma 
teórico uma corrente marxiana com grande influência nas análises econô-
mico-políticas no decorrer da segunda metade do século XX, se trata da 
Teoria Marxista da Dependência - TMD. Isso posto, nosso trabalho possui 
uma especificidade, sendo ela trazer em foco teóricos vinculados a Polop 
– Política Operária como: Ruy Mauro Marini. Deste modo afirmamos haver 
elementos sui generis na formação do capitalismo em países latino-ameri-
canos. Dentre outros fatores, isso tencionou a formação de uma burguesia 
desnacionalizada e entreguista. Características como essa acabaram por 
serem tencionadas com a ascensão do neoliberalismo e o espraiamento do 
mercado aos “nichos” historicamente fundados pela ótica pública ampliando 
os estágios de oferta nas instituições de ensino superior privadas.
Palavras-chave: Privatização do Ensino Superior, Teoria Marxista da 
Dependência, Neoliberalismo.

1 Doutorando do Curso de Educação da Universidade Estadual do Ceará - UECE. 
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Introdução

Os últimos 20 anos revelou um avanço significativo da plataforma eco-
nômica e política neoliberal. Amparadas na preleção de gerenciamento 
do Estado (BEHRING, 2008), a mesma, em última estância, repousa 

parcialmente sobre uma disputa antiga, a do “fundo público”, ou seja, o 
aglomerado de recursos arrecadado pelo Estado através de impostos, tribu-
tos, etc. Nesse contexto, o dinheiro que deveria retornar aos trabalhadores 
por meio de políticas sociais de toda ordem realiza essa “transposição” no 
regime “neoliberal” através de uma dualidade, pois opta por investimentos 
destinados a esfera privada, ou seja, realizando uma transferência de recur-
sos do setor público que acaba por privilegiar o capital (o setor privado), que 
em meio à “crise estrutural do capital” (MÉSZÁROS, 2011) busca preser-
var as suas taxas de lucro. Significa também dizer que a riqueza produzida 
socialmente passou a ter maior concentração no mercado e em suas estru-
turas. Nesse contexto é inegável apontar a aproximação do fundo público 
(financiado pela classe trabalhadora através de impostos, tributos e taxas) e 
capital privado (recurso pertencente ao capitalista e decorrente da explora-
ção do trabalhador) (BEHRING, 2008).

Outro ponto relevante é que esse movimento se processa de maneira 
“particular” no Brasil e sobre o país incidiram e incidem consequências 
específicas, distintas, por exemplo, da realidade europeia. Sendo assim, 
importa-nos compreender como o processo de privatização se deu na 
esfera educacional durante o Governo do Partido dos Trabalhadores – PT 
(2003-2016), especialmente na realidade do ensino superior brasileiro, 
dado o drástico aumento de participação do setor privado nessa esfera. 
Levaremos em consideração, como recurso analítico para detectar a “parti-
cularidade” desse fenômeno, a posição “dependente” que o Brasil ocupa no 
ciclo de reprodução do capital e para tanto faremos referências frequentes 
a categorias caras a Teoria Marxista da Dependência – TMD como veículo 
de detecção dos rudimentos ontológicos do objeto em estudo. Acreditamos 
que essa iniciativa contribui para uma interpretação rigorosa da história, 
angariando criticamente os elementos dispostos na realidade, o que requer 
uma aplicação austera de conceitos e categorias que despertem o objeto 
de estudo para o leque de elementos universais e singulares que revelam a 
“particularidade” do fenômeno (TONET, 2013).
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Metodologia

Partindo da premissa que as categorias são “formas de ser, determina-
ções da existência”, ou seja, não derivam de forma a priori de um intelecto 
de um filósofo ou de um pensador, mas brotam de um processo material 
reconstruído de modo categorial através de pesquisa. Afirmamos, ancorado 
na letra de Lukács (2012), que o método vai se revelando de acordo com a 
apreensão dos elementos ontológicos do ser social presentes na realidade.

Como veículo de compreensão da particularidade de tal processo, recor-
remos também à economia política marxiana. Nesse contexto, tentamos 
trazer um resgate da TMD, especialmente da obra do marxista Ruy Mauro 
Marini (1932 – 1997). Realizamos tal escolha por observar em sua obra, 
uma preocupação imanente em apreender os elementos históricos, sociais 
e econômicos constituintes da realidade brasileira.

Por fim, apresentamos como pressuposto que a leitura de uma obra teó-
rica ou literária não substitui a realidade social e as mediações daí surgidas, 
ou seja, o primeiro aspecto a ser analisado na confecção de um texto é sua 
“validade” histórica: ele realmente corresponde ao real? (LESSA, 2011). É 
nesse sentido que buscaremos detectar (como questões transversais à 
problemática), se o Brasil ainda apresenta as características de um país 
dependente, se o processo de privatização do ensino superior corresponde 
a esse elemento e se a TMD ainda apresenta vitalidade para responder ques-
tões programáticas pertencentes à pauta revolucionária e socialista como 
ocorreu nos movimentos populares de vanguarda nos anos 1960.

Desenvolvimento

Voltando ao campo educacional, afirmamos que a conjunção de fato-
res decorrentes de uma sociedade com diversos resquícios de um sistema 
escravocrata (FERNANDES, 2005), a ideia de direito público universal é facil-
mente substituída pela perspectiva de bem público (CHAVES, 2012). O que 
seria uma política de Estado é metamorfoseada em programas de governo 
de natureza fragmentada e permeada pelo “personalismo” característico de 
nações colonizadas (PRADO Jr., 2014). Essas questões são transversais a 
TMD. A justificativa de tal ação se baseia no estimulo a penetração de capi-
tais externos na economia interna, o que acaba por estimular a dependência 
que os países periféricos nutrem pelos capitais imperialistas. Estes inclusive 
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vêm tencionar a orientação das políticas públicas educacionais, pois o ser-
viço da dívida passa a ter papel central no direcionamento dos recursos da 
União na manutenção do superávit fiscal.

No plano ideológico, os ataques são efusivos e o chamamento da classe 
trabalhadora a responsabilidade social acaba por servir de estimulo a um 
“novo nicho” mercadológico, onde a educação é transforma em um bem 
privado, passível de ser vendido e comprado (CHAVES, 2012). No fim, a cida-
dania burguesa revela sua verdadeira face: a cidadania mercantil, onde o 
acesso à riqueza se dá pela reprodução do valor (MARX, 2013). Um pano-
rama “percentual” é ilustrativo quanto às reverberações desse princípio no 
campo educacional:

A política de favorecimento da expansão do setor privado teve 
continuidade nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 
2010). As IES públicas em 2003 representavam 11,4% e as pri-
vadas 88,6%. Em 2010, essa diferença apresenta uma pequena 
redução, no entanto, o setor privado permanece extremamente 
superior ao público com 88,3% de IES privadas no país e as 
públicas apenas 11,7%. Apesar do crescimento das IES públicas, 
34,3% ter sido maior que o crescimento das IES privadas, 27,1% 
no período, isso não se refletiu nas matrículas, pois o setor pri-
vado apresentou um crescimento maior que o público, atingindo 
um total de 62% no período, sendo que as matrículas públicas 
cresceram 39,6% e as privadas 71,5%. Dos 6,3 milhões de jovens 
matriculados em cursos de graduação presencial e a distância 
no Brasil em 2010; 4,7 milhões estavam em IES privadas, repre-
sentando 74,2% e, 1,6 milhões matriculados em IES públicas, 
representando 25,8% do total de matrículas no país (CHAVES, 
2012, p. 207).

Esse quadro é desolador para a educação pública superior no Brasil 
e na América Latina, contribui para o sucateamento das Universidades 
Públicas no país e prejudica a organização política dos docentes vinculados 
a essas instituições, pois o poder de “pressão social” desses professores é 
tencionado pela educação privada. Evidentemente tal diretiva se alinha as 
escolhas econômicas e políticas de uma elite dirigente que busca manter o 
Brasil dependente dos ditames do capital imperialista. Isto está disposto no 
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caminho que o Brasil segue em seu setor produtivo. Os dados do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, disponíveis no trabalho titulado: 
Desafios do desenvolvimento relata que entre 2007 e 2010 as commodities 
avançaram de 41% para 51% no total de produtos vendidos pelo Brasil no 
exterior, o que implica em uma reprimarização da pauta de exportação. Com 
relação a qualidade da indústria no país, entre 2002 a 2010, a participação 
da indústria de alta tecnologia caiu de 13,1% para 8,1% no parque indus-
trial brasileiro, simultaneamente, aumentaram a importância das chamadas 
indústrias tradicionais, de média e baixa incorporação tecnológica.

Essa escolha tem íntima ligação com a campanha de privatização do 
ensino superior brasileiro, pois requer um ensino aligeirado e com baixa 
qualificação intelectual. Também implica dizer que ela afeta a autono-
mia das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por instituições 
públicas. Os recursos do fundo público passam a se dirigir para atividades 
voltadas para o mercado, o retroalimentando com a oferta de força de tra-
balho superexplorada.

Essa movimentação não é recente, remete a uma realidade decorrente 
do processo de industrialização brasileira iniciado nos anos 1930. Também 
de uma nova correlação de forças presente na relação de três classes e 
extratos de classes principais: classe trabalhadora, burguesia industrial e 
burguesia agroexportadora. No entanto, a questão é que agora essa reali-
dade encontra um país com população predominantemente urbana, com 
extratos classistas mais extensos. Com um setor de serviços com ampla 
participação na realização do valor. Esses elementos representam um desa-
fio à interpretação crítica da realidade brasileira contemporânea. No entanto, 
nesse contexto é inegável afirmar que o Estado capitalista no Brasil assumiu, 
com o projeto reformista do Partido dos Trabalhadores – PT (2003 – 2016), 
uma função crucial que contribuiu para o estremecimento das contradi-
ções decorrentes da apropriação privada da riqueza socialmente gerada, 
seja como financiador de empreendimentos produtivos e improdutivos, a 
exemplo da relação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES com as grandes corporações de capital privado nacional, 
seja como investidor, como se manifestou, por exemplo, no Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC. Cabe à atividade de pesquisa consciente 
e crítica, recolher os elementos dispostos no real e estabelecer uma crítica 
qualificada.
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Resultados e discussão

Partimos do estudo da Teoria Marxista da Dependência – TMD para 
apreendermos as particularidades do processo de privatização do ensino 
superior no Brasil. Para localizarmos o debate tivemos que nos reportar as 
categorias: dependência, superexploração do trabalho, desenvolvimento 
do subdesenvolvimento, subimperialismo, separação da esfera do con-
sumo em alta e baixa. Os predicados presentes nesses termos são da 
mais alta importância porque mostram que é o próprio desenvolvimento 
do capitalismo nos países clássicos, tendo a Inglaterra à frente, que pôs 
as necessidades e condições da divisão internacional do trabalho (MARINI, 
2000; 2011; 2012). Noutras palavras, a emergência da grande indústria 
nos países clássicos e a expansão comercial dos produtos manufaturados 
ingleses, principalmente para o mundo, condicionou o lugar e a função que 
várias nações desempenhariam no desenvolvimento capitalista e do mer-
cado mundial, cabendo aos países latino-americanos à especialização em 
atividades extrativas e da agricultura no século XIX.

Dessa forma, a classe trabalhadora brasileira passou a apresentar par-
ticularidades em sua inserção no mercado mundial, pois, esta se deu sobre 
condições históricas particulares. Essas características seriam atualiza-
das com o processo de industrialização brasileira. Segundo Marini (2011), 
o desenvolvimento industrial na Inglaterra e, posteriormente, noutros paí-
ses europeus e nos Estados Unidos, na esteira da Revolução Industrial, 
engendrou níveis de especialização em escala mundial. Isso permitiu que 
algumas nações se especializassem, cada vez mais, na produção indus-
trial, convocando outras a direcionarem sua produção a bens primários e 
produtos da terra, com o que os países que viviam o evolver da Revolução 
Industrial puderam liberar grande parte de sua força de trabalho para as 
atividades industriais abastecendo-se de produtos agrícolas e matérias-pri-
mas por meio da importação dos países dependentes. Este processo de 
especialização retroalimentava os avanços da revolução industrial, por um 
lado, e, por outro, criava as condições econômicas para que os países euro-
peus passassem a ocupar as esferas superiores das atividades laborais e 
os países dependentes ficassem com as atividades da base piramidal na 
divisão internacional do trabalho, assim engendrada pelo mercado mundial 
(MARINI, 2011). Aqui demarcamos brevemente o fenômeno da dependência 
presente na relação entre as economias periféricas e os países centrais.
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Considerações finais

Esse artigo teve o objetivo de problematizar um fenômeno agudizado 
recentemente o relacionando com a formação histórica brasileira. Buscando 
apreender suas determinações é que afirmamos que a ocorrência da luta 
de classes se manifesta de maneira específica no Brasil. Como em nossa 
perspectiva analítica temos a classe social como fundamental, buscamos 
elucidar brevemente alguns elementos ligados a esta. Assim buscamos 
defender e ampliar a defesa dos espaços de produção de conhecimento a 
favor da classe trabalhadora.

Também colocamos o imperativo de enfrentarmos as contradições pre-
sentes na necessidade de emancipação social ancorada na interpeção crítica 
de duas perspectivas políticas que necessitam caminhar juntas: reforma e 
revolução.
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APONTAMENTOS SOBRE OS CAMINHOS DA 
EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL

Camila Patricia Kipper Putzke1

Resumo: O presente trabalho, ainda em fase inicial, propõe uma análise de 
base teórica marxista sobre o conceito de educação integral, e seus reflexos 
no Brasil, a partir do atual governo presidido por Jair Messias Bolsonaro. 
Este que tanto usou em seus discursos eleitoreiros a pauta educacional. 
Conclui-se que nos primeiros 6 meses de governo, a área recebeu pouco 
destaque e um expressivo corte, gerando o esvaziamento e descontinuida-
des de políticas, entre elas a educação em tempo integral, vigente no país 
pelo menos desde 2007 com a implementação do programa Mais Educação, 
instituído no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) para a indu-
ção do tempo integral nas escolas brasileiras.
Palavras-chave: Educação Integral, Estado, Políticas Públicas.

1 Pedagoga e mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ. 

 E-mail: camilakipperputzke@gmail.com;
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Introdução

A presente pesquisa que versa sobre o tema “educação integral”, 
demanda de uma intensa análise histórica, bibliográfica e documen-
tal, pois este tema perpassa a educação brasileira, pelo menos, desde 

os anos 19302. Porém compreendendo os limites do trabalho, me dedico a 
análise a partir de formulações marxistas sobre o tema e a escola, visto que 
é nela que perpassa e se assenta toda a discussão e, a análise sobre a edu-
cação integral no atual governo Partido Social Liberal (PSL) que completou 
seis meses de governo, tendo a pauta da educação, em campanha eleitoral, 
como uma de suas principais promessas.

Antes da análise do tema “educação integral”, faz-se necessário um 
destaque a nomenclatura, CAVALIERE (2009) deu ênfase no cuidado em 
identificar a “escola em tempo integral” e “aluno em tempo integral” em que 
no primeiro, a ênfase estaria na unidade escolar, visando oferecer aos alu-
nos e professores atribuições de novas tarefas, e o segundo com ênfase 
especial no aluno, envolvendo inclusive outros agentes para essa formação, 
tornando assim a relação da escola com o sujeito em formação fragmen-
tada. Ainda nesta pesquisa CAVALIERE (2009), mostra que a maioria dos 
programas oferecidos nas capitais do país seguem os moldes de “Aluno em 
tempo integral”.

Outra importante análise se dá no debate teórico em volta do que é edu-
cação integral. Pesquisadores do campo destacaram algumas concepções 
a partir da experiência brasileira, como a liberal, anarquista e integralista 
(higienista) (COELHO, 2004); escola em tempo integral e aluno em tempo 
integral (CAVALIERE, 2009); assistencialista, autoritária, democrática e mul-
tissetorial (CAVALIERE, 2007).

As que se destacam são as elaboradas por CAVALIERE (2007), por par-
tirem de reflexões de experiências brasileiras e se assemelharem muito aos 
modelos de escolas no país, reflexões a partir de modelos de escolas que 
se traduzem em diferentes soluções institucionais, como escolas para os 
desassistidos, com intenção de “assistir” o aluno enquanto os pais precisam 
trabalhar, ou até mesmo aquelas que propõem uma formação democrática, 

2 Em especial nas perspectivas anarquista, integralista e liberal, com o trabalho de Anísio Teixeira 
(1900-1971), e a construção das Escolas Parque e do Centro Educacional Carneiro Ribeiro (1950), 
e o projeto dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) idealizados no governo de Brizola 
(1983-1986),
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mas nessa concepções de Cavaliere, o que se identifica é a instituição esco-
lar, e o interesse do trabalho é entender a formação integral e emancipadora 
do sujeito.

Portanto o que busco neste trabalho é, entender o que seria a ideia de 
seres humanos plenamente desenvolvidos, uma concepção que parte da 
educação politécnica e, que vai ao encontro com os princípios de Gramsci 
na educação omnilateral da escola unitária, e que possuem a união trabalho 
e ensino3, e o processo histórico de formação do homem (SOUSA JÚNIOR, 
2010, p. 22) como princípio educativo. Educação que busca uma formação 
de qualidade, democrática, tendo como base os conhecimentos dos fun-
damentos históricos, sociais, científicos e tecnológicos, do trabalho, uma 
educação realmente integral.

Partindo para o interesse deste texto é a educação emancipadora 
do sujeito, uma formação que segundo Marx (2002 apud QUARESMA, 
2018), deve integrar educação intelectual, educação corporal e tecnologia, 
tomando o trabalho como princípio educativo, buscando a união entre tra-
balho intelectual e trabalho manual, e entre ciência e técnica para levar os 
trabalhadores à compreensão técnico-científica dos processos produtivos 
e para a construção de uma nova conformação social orientada sob o pro-
jeto da própria classe trabalhadora. Essa educação, segundo Marx, possui 
o objetivo político e econômico de recolocar o trabalhador no controle do 
processo de produção material e simbólico.

A escola pública, a qual me dirijo nesse texto, é a escola dos moldes capi-
talistas vigentes, que se apoia no discurso da universalização da educação. 
Essa universalização se faz necessário, para o capital devido a necessidade 
dos trabalhadores possuírem o domínio de conhecimentos elementares, 
como ler, escrever e contar para o desenvolvimento das novas formas de 
produção econômica. Portanto, este direito universal permitiu a entrada dos 
segmentos sociais mais populares na escola, e isso também cristalizou 
tipos de escolas especializadas em alocar e manter os sujeitos na vida eco-
nômica, política e social. Conforme cita Algebaile e Rissato (2015)

Lembremos que, sob as relações de produção capitalistas, a 
contenção das possibilidades de fratura dos regimes de coesão 

3 Não é difícil sustentar que em Marx o princípio de união trabalho e ensino é apenas parte do pro-
cesso mais amplo de transformação, esse sim, fundamental (SOUSA JÚNIOR, 2010).
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social envolve a regulação não apenas dos segmentos sociais 
que representam risco para a “sociedade”, mas também das pró-
prias ações que para eles se dirigem. Para que a ordem social 
vigente não seja abalada, as classes dominantes admitem 
formas variadas de ação em relação a esses segmentos popula-
cionais, mas as ações e os gastos (individuais ou coletivos) que 
não se destinem a garantir a inserção útil dos pobres na ordem 
vigente. (p. 319).

Portanto, a institucionalização do direito da educação para a criança 
pobre, se objetiva “[...] no adestramento da conduta e da vontade nos limites 
mínimos necessários ao controle de certas condições de realização da vida 
coletiva e à conformação de uma força de trabalho adequada à produção 
econômica” (ALGEBAILE; RISSATO, 2015, p. 320) e acrescenta

Essa “escola em geral”, porém, permanece cindida em dois tipos 
fundamentais de escola, destinados a classes sociais distintas. 
Esses dois tipos têm um desenvolvimento histórico cada vez 
mais diferenciado, já que a escola destinada à elite mantém-se 
rigorosamente circunscrita a um círculo muito restrito, enquanto 
a escola pública elementar orienta-se historicamente sempre 
de forma expansiva, incorporando novos segmentos sociais e 
produzindo diferenciações internas coadunadas à crescente dife-
renciação econômico-social. (p. 322).

Nesta escola interessa também omitir certos conteúdos na formação 
dos trabalhadores, pois o que interessa ao capital é moldar o trabalhador às 
suas necessidades (MARTINS; VARANI; DOMINGUES; 2016). A escola exclu-
dente tem a ver com a sociedade excludente, pois ela impede de maneira 
progressiva ao longo da formação o acesso ao conhecimento, exatamente 
pela exclusão da escola ou criando caminhos de progressão diferenciados. 
Nossa escola não é unitária, ou seja, não é para todos. Ela é uma escola 
dual, que condena alguns a um caminho diferenciado, mesmo quando este 
está na escola, mas que o leva à exclusão/evasão ao chegar a certo ponto 
do sistema.

Definida assim a instituição escolar no capitalismo, aquela responsável 
pela dinâmica geral de classificação e alocação diferenciada dos sujeitos 
nas relações econômico-sociais, com propósito civilizatórios e ordenadores, 
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orientados para o ajuste e controle social. Portanto, interessa ao capital o 
que se configura em nossa escola, e busca cumprir duas funções sociais: 
excluir, por um lado, e subordinar por outro, que são as funções clássicas do 
capitalismo em nosso sistema social, e assim, consequentemente atribuído 
à escola atual.

No outro lado deste sistema tão perverso e excludente, sinaliza-se a edu-
cação como fundamento da vida. Aqui se compreende que, o fundamento 
da vida do homem é o trabalho e, o sentido social da escola é sua apropria-
ção da prática humana, social e pedagógica, a partir das “[...] dimensões 
do trabalho enquanto atividade prático-social, práxis4 social e produção 
cultural, da vida, da história” (QUARESMA, p. 17, 2018). Para entender um 
pouco mais esta concepção de educação, trago contribuições de escolas, 
práticas e teorias que ajudam a pensar uma educação integral do homem, 
que busca contribuir para a superação de classes, que é estruturante da 
sociedade capitalista.

A superação deste tipo de escola, e consequentemente das classes na 
sociedade capitalista é o norte da educação omnilateral, pois a base da con-
cepção envolve as condições básicas e materiais de existência, coisa que já 
não acontece no modo de produção capitalista, onde o trabalhador possui 
apenas a sua forma de trabalho. No que tange o princípio da omnilaterali-
dade (MACIEL, 2015), cita Frigotto e Ciavatta (2012), que

Afirmam o seguinte: Omnilateral é um termo que vem do latim 
e cuja tradução literal significa ‘todos os lados ou dimensões’. 
Educação omnilateral significa, assim, a concepção de educa-
ção ou formação humana que busca levar em conta todas as 
dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as 
condições objetivas e subjetivas reais para o seu pleno desenvol-
vimento histórico. Essas dimensões envolvem sua vida corpórea 
material e seu desenvolvimento intelectual, cultural, educacio-
nal, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. Em síntese, educação 
omnilateral abrange a educação e a emancipação de todos os 
sentidos humanos, pois os mesmos não são simplesmente 
dados pela natureza. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012, p. 265).

4 Atividade humana, transformadora e criadora.
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De acordo com os autores, esta educação está comprometida com o 
desenvolvimento pleno do homem, e leva em conta todas as dimensões 
objetivas e subjetivas para este fim. Vários autores discutem a formação 
integral, tanto suas ações, programas, quanto pensamentos que, expressam 
formas de se relacionar superação das relações de classes sociais e a busca 
de igualdade no acesso aos direitos.

A educação omnilateral, concomitante ao ensino politécnico5, objetiva 
a formação do trabalhador com uma nova qualificação. Que seja educado 
numa escola que não ensinará apenas a fiar e a tecer (o trabalho manual), 
mas tudo o que for necessário conhecer sobre a produção (os aspectos 
gerais, os fundamentos). Pretende permitir ao aluno iniciar na organiza-
ção do trabalho tanto individual quanto coletivo, ensinando e aprendendo 
os princípios da segurança do trabalho, etc. Krupskaia apud Oyama (2014) 
também enfatizou que

A reconstrução da economia era uma reconstrução planificada 
sob a tutela do Estado proletário e sob inspiração do conheci-
mento socialista, de modo que a “planificação da produção tem 
uma importância enorme.” Mas o que significa exatamente a pla-
nificação? significa a organização planificada de todos os ramos 
da produção material (de forma diferente da produção capitalista, 
que é caótica), à qual a escola deve fazer parte. Ou seja, escola e 
produção não estão dissociadas nesse grande plano.

É por isso que educação, cultura, produção, conhecimento técnico e 
politécnico deveriam estar todos integrados, superando e ultrapassando os 
estreitos muros da escola. ( p.65).

5 Politecnia e onilateralidade são dois conceitos distintos que se opõem mutuamente, mas que, na 
proposta de Marx, se complementam. Enquanto a politecnia diz respeito a um tipo de formação 
de indivíduo trabalhador no âmbito da produção capitalista, a onilateralidade se refere a formação 
do homem mesmo, ou seja, do homem que se libertou das determinações da sociedade burguesa 
negadora da humanidade livre. Os dois conceitos guardam entre si uma distinção fundamental: o 
primeiro referente a educação politécnica, traz consigo uma limitação, pois comporta apenas uma 
série de habilidades manipuladoras e conhecimentos técnicos úteis para a produção social; o se-
gundo, referente a formação onilateral, representa uma formação ampla do homem nas suas múl-
tiplas possibilidades, enquanto ser livre que só se constrói em relações sociais livres; enquanto a 
politecnia se mostra uma proposta de educação/formação articulada às possibilidades dialéticas 
da contradição do trabalho abstrato, a onilateralidade precisa articular-se a todo o conjunto das 
atividades humanas, portanto às dimensões do trabalhoe da práxis social livre e da sociabilidade 
não alienada/estranhada. (SOUSA JÚNIOR, 2010, p. 74).
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A importância de retomar e buscar uma educação que seja pautada 
por estes princípios no século XXI, se acentua devido ao gritante agrava-
mento da submissão dos trabalhadores às exigências do capital (vínculos 
precários, subemprego, desemprego, baixas condições de vida), e que nem 
mesmo as necessidades básicas (alimentação, saúde, educação, moradia, 
saneamento, segurança, previdência) estão sendo asseguradas. Por isso a 
necessidade mais do que nunca da tomada de consciência, reflexão e prin-
cípio emancipador, dado pela educação libertária, omnilateral, politécnica, 
socialista, educação verdadeiramente integral.

O que podemos aprender é que como dizia Krupskaya (1918), “A única 
coisa que temos certeza, neste momento, é que a escola capitalista não 
nos serve”. Eles não sabiam como fazer uma nova escola em 1918. Mas, 
hoje estamos numa situação muito parecida, porque de certa forma essa é 
a nossa posição também. A atual organização da escola não nos satisfaz. 
Como vamos fazer diferente?

Gramsci (ano) em seus estudos também via claramente a marca social 
que se expressava na escola, assim a educação, encontrava-se e encontra-
-se dividida conforme a origem dos sujeitos que dela usufruem, ou, como 
dizia Gramsci (2006, p. 49), “[...] a marca social é dada pelo fato de que cada 
grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nesses 
grupos determinada função tradicional, diretiva ou instrumental ( FLACH; 
SCHLESENER, p. 783, 2018).

A escola que privilegia um pequeno grupo e massifica a educação da 
maioria é considerada, segundo Gramsci (2004), uma escola “interessada”, 
visto que tem um interesse imediato: formar um grupo dirigente para uma 
sociedade organizada sob pressupostos capitalistas e, ao mesmo tempo, 
molda os demais para o processo produtivo, mantendo a hegemonia da 
classe dominante (FLACH, SCHLESENER, p. 783, 2018).

Esta divisão tinha como objetivo por fim em qualquer escola desinteres-
sada e formativa6, e por ênfase em escolas especializadas profissionalmente, 
na qual o destino do aluno já estava predeterminado. A educação interes-
sada carrega a ideologia a qual está estritamente ligada, a do capital. Flach 
e Schlesener (2018), caracterizam alguns princípios que alicerçam a educa-
ção interessada segundo a hegemonia capitalista: Manutenção da dualidade 

6 Esta formação ficaria destinada a elite que não deveria pensar em preparar-se para um futuro 
profissional especializado
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estrutural da sociedade e da escola; Formação e manutenção de quadros 
para o aparelho produtivo capitalista; Trabalho cultural e transmissão de 
conhecimentos comprometidos com o desenvolvimento do capitalismo; A 
valorização máxima do capital.

O ato de educar para Gramsci deve permitir a pessoa entender o sig-
nificado de sua ação, seja no contexto de produção, do social, da atuação 
do estado, e de possibilitar uma reflexão de uma concepção de mundo. A 
partir deste breve resumo teórico do tema, busco trazer a luz como este 
tema foi tratado na legislação brasileira e, no atual governo de Jair Messias 
Bolsonaro (PSL).

Metodologia

A presente pesquisa, ainda em fase inicial busca analisar as concepções 
de educação integral, a partir de educadores marxistas que elaboraram teo-
rias e as colocaram em prática sobre uma formação que seja formadora do 
ser humano. A partir desta aproximação do que seja uma educação inte-
gral formadora e emancipadora, busco analisar as políticas sobre o tema 
no Brasil e, principalmente no atual governo brasileiro. Para isso, além dos 
autores citados, utilizo fontes digitais, entrevistas e dados, para compreen-
der o desenho do atual governo, visto que o mesmo “inovou” tanto em sua 
campanha, quanto em sua atuação, estando centrado seus pronunciamen-
tos e opiniões nos meios digitais.

A fonte jornalística que aqui uso, é exclusivamente como fonte de infor-
mações fatuais, utilizadas criticamente e sem deixar de se levar pelo discurso 
da fonte, e sim os fatos que nela estão sendo apresentados. Para daí realizar 
a análise cuidadosa e não superficial.

Desenvolvimento

Em campanha eleitoral, o presidenciável e atual presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, afirmava que daria ênfase à educação infantil, básica e técnica, 
e ênfase à educação a distância nos níveis básico, médio e superior que 
“Deve ser considerada como alternativa para as áreas rurais onde as gran-
des distâncias dificultam ou impedem aulas presenciais”7, ainda segundo o 

7 Texto da campanha eleitoral.



2699
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

documento apresentado ao TSE, o Brasil gasta mais com ensino superior do 
que com o ensino básico, e defende que isso seja invertido, também usou do 
discurso de combate a ideologia de gênero dentro das escolas.

Do discurso oficial apresentado ao TSE, não fugiu da mídia sua verda-
deira intenção, como por exemplo, a pauta da educação a distância, em que 
a real intenção era de “combater marxismo e reduzir custos”8, pergunta-se: 
o marxismo está realmente difundido em nossas escolas? E a ênfase que 
foi afirmada em documento sobre o ensino básico se referia a esse reduzir 
custos ou a uma real melhoria?

O Ministério da Educação (MEC), nestes seis meses já teve dois ministros, 
o primeiro, Ricardo Velez Rodrigues, que permaneceu 3 meses no cargo, se 
pronunciou em seu texto “Um roteiro para o MEC”9, que os brasileiros se tor-
naram “reféns” de um sistema de ensino “alheio às suas vidas” e “afinado” 
com uma tentativa de impor a “doutrinação de índole cietificista e esquis-
tada na ideologia marxista”. Vejamos, pouco provável está afirmativa, visto 
que a teoria marxista para educação vista no início do trabalho, tão pouco 
existiu em algum momento na educação pública do País, discurso nítido que 
quem não conhece a realidade educacional brasileira.

No dia 08 de abril, em uma de suas redes sociais o presidente demite 
o então ministro Ricardo Rodrigues, e como substituto nomeia Abraham 
Bragança de Vasconcellos Weintraub. Entre os motivos da demissão é 
que “Vélez Rodríguez enfrentava uma “guerra interna” no MEC provocada 
por desentendimentos entre militares e seguidores do escritor Olavo de 
Carvalho”10 Vélez Rodríguez também colecionou uma série de polêmicas 
nestes três meses, dentre as quais disse que quer mudar os livros didáticos 
para revisar a maneira como tratam a ditadura militar e o golpe de 1964; 
Anunciou a demissão do secretário-executivo da pasta diante da “guerra” 
no ministério. Depois trocou os substitutos e também demitiu o presidente 
do Inep; Pediu a escolas que filmassem alunos cantando Hino Nacional e 
enviassem o vídeo ao MEC. Depois, voltou atrás; Disse em entrevista que o 

8 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-propoe-ensino-a-distancia-para-com-
bater-marxismo-e-reduzir-custos.shtml

9 Disponível em: https://portaldeuniao.com.br/2018/11/23/um-roteiro-para-o-mec-ricardo-velez-
rodriguez/ acesso: 20/07/2019

10 https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/08/a-gente-gasta-como-os-ricos-e-tem-resul-
tado-dos-pobres-leia-frases-do-novo-ministro-da-educacao.ghtml
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brasileiro parece um “canibal” quando viaja ao exterior. Depois, disse ter sido 
“infeliz” na declaração; Afirmou que a universidade não é para todos.

O ministro Abraham Weintraub, economista, expressou em dois vídeos 
publicados em redes sociais do presidente, que o Brasil não precisa aumen-
tar os gastos com educação, e que é preciso usar de “humor e inteligência” 
para “ganhar a juventude”, os estudantes11. Na posse do novo ministro, o 
presidente indicou que um dos objetivos da pasta é “desestimular o inte-
resse de crianças e adolescentes por política nas escolas”12 .

Contudo, os seis primeiros meses de governo, o MEC apresentou duas 
novas propostas, um projeto de lei que dispõe sobre a educação domiciliar13 
e, um decreto presidencial que institui a Política Nacional de Alfabetização 
(decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019), o projeto Escola sem Partido 
(defendido em seu governo) ficou sem formalização. Um dos destaques 
deste período é o acentuado congestionamento de verbas para a educação, 
conforme entrevista concedida ao jornal eletrônico “O Estadão”, “ o orça-
mento deste ano (2019) prevê defcit de até R$ 139 bilhões.” – MEC.

A educação foi a pasta que recebeu o maior contingenciamento, 
com cerca de R$ 5,7 bilhões congelados. Com isso, o Orçamento 
disponível para fazer investimentos ou fornecer serviços pas-
sou de R$ 23,3 bilhões para R$ 17,5 bilhões - bloqueio de 25%. O 
Orçamento total atualizado da pasta para o ano de 2019 é de R$ 
117,1 bilhões. (MEC)

O Jornal eletrônico “Folha de são Paulo”14 por meio da Lei de Acesso à 
Informação e do SIOP (Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do 

11 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/08/planalto-anuncia-demissao-de-ricar-
do-velez-rodriguez-do-ministerio-da-educacao.ghtml

12 https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-queremos-uma-garotada-que-com-
ece-a-nao-se-interessar-por-politica,70002785320

13 Está PL está disponível em: http://estaticog1.globo.com/2019/04/11/PLEDUCAODOMICILIAR.pdf
 Em 2015, o filho do atual presidente, Eduardo Bolsonaro, apresentação do Projeto de Lei n. 

3261/2015, que: “Autoriza o ensino domiciliar na educação básica, formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio para os menores de 18 (dezoito) anos, altera dispositivos da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-
nal, e da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e dá outras providências”, que foi negada, a epoca, pelo Supremo Tribunal Federal.

14 https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/07/governo-corta-repasse-para-educacao-basi-
ca-e-esvazia-programas.shtml



2701
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Governo), publicou que não houve repasse para o apoio à educação integral 
nos ensinos fundamental e médio. O curioso é que não havia previsão de 
redução de verbas para a educação integral, pois o fomento para o ensino 
integral vinha ocorrendo por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direito na 
Escola), e o PDDE não estava incluído nas rubricas que compõem o contin-
genciamento de R$ 5,7 bilhões.

A meta do Plano Nacional de Educação, é ter pelo menos 25% dos alunos 
em tempo integral até 2024, no ano passado o país atingiu 15%, esse indi-
cativo pode cair, pois sem verbas reduz a capacidade de manter os alunos 
na escola em tempo estendido. Além do tempo integral, também não ouve 
repasse para obras de acessibilidade, fornecimento de água, internet e apoio 
as escolas rurais, que são modalidades especificas do PDDE. Executou-se 
apenas modalidades básicas.

De maneira geral nos dados apresentados pela Folha de São Paulo, 
coletados no FNDE e SIOP, os repasses foram irrisórios, e se tratando da 
educação integral, o repasse foi de R$ 0,00 conforme tabela

Fonte: MEC, FNDE, Siop.

Consequentemente, o número de escolas impactadas com a verba e os 
programas, passou de 34.194 em 2017 para zero em 2019.
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Fonte:: MEC, FNDE, Siop.

Em análise do documento técnico “Notas Estatísticas do Senso Escolar 
2018”15, o documento que reúne dados escolares “Em 2018, 9,4% dos matri-
culados no ensino fundamental permaneceram 7h diárias ou mais em 
atividades escolares (Considera a soma da duração da escolarização com 
a duração da atividade complementar), caracterizando-os como alunos de 
tempo integral. Em 2017, o percentual foi de 13,9%. A proporção de matrí-
culas de tempo integral é substancialmente menor na rede privada (2,2%) 
do que na rede pública (10,9%)”. E ainda divulga a porcentagem de alunos 
matriculados em educação em tempo integral:

Fonte: Senso Escolar 2018.

15 Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisti-
cas/2018/notas_estatisticas_censo_esc olar_2018.pdf
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Observa-se nesta tabela que, no ano de 2016, ano da reformulação polí-
tica do programa Mais Educação16, pelo então Novo Mais Educação17, foi 
onde os índices de matrículas tiveram o maior declínio. O que se observa, 
é um esvaziamento de políticas públicas que incentivam as propostas de 
educação em tempo integral no país.

Considerações finais

A partir desde estudo inicial sobre como a política de educação em tempo 
integral vem se configurando no atual governo podemos destacar dois pon-
tos; (I) A partir do estudo teórico de base marxista, compreendemos que 
a educação nesta concepção é uma formação emancipadora, que forma 
o sujeito em todas suas dimensões sociais, afetivas, corporais, históricas, 
artística, científica, técnica, etc. E que esta não é a que se materializou, por 
bem dizer a que está posta é a opção de tempo estendido e reforço escolar, 
dispostas no atual programa Novo Mais Educação, portanto, não podemos, 
principalmente os homens do poder, julgar nossa educação como educação 
marxista, e (II) que o discurso da qualidade da educação se faz com tempo 
estendido, defendido por organizações sociais (OS) como por exemplo Itaú 
Social, está sendo esvaziado desde a anunciação do Novo Mais Educação 
e principalmente no atual governo. Aos fins deste trabalho foi publicado um 
novo bloqueio de R$ 1,4 bilhão de reais18, distribuidos entre nove secretarias, 
entre estas, a Secretaria de Educação, teve corte de R$ 348 milhões de reais.

16 O Mais Educação foi o principal programa do Ministério da Educação na gestão de Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2011) para a indução do tempo integral nas escolas brasileiras, e um dos principais 
modelos de educação integral que embasam muitas políticas como a Lei 13.005/2014 do Plano 
Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e a Proposta de Emenda Constitucional n° 134/07 que 
visa alterar o Art.211 da Constituição Federal incluindo o tempo integral de oito horas diárias na 
escola, ampliando a jornada escolar de toda educação básica

17 Para considerações sobre o Novo Mais Educação, ver PUTZKE, 2017.
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Resumo: O presente trabalho propõe uma análise acerca dos entendimen-
tos da docência, enquanto profissão, no decorrer do período republicano, 
em um recorte temporal abrangendo os séculos XIX e XX, especificamente 
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Social. Destarte, o que fica denotado são as disputas acerca das represen-
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associações de professores pelos seus direitos.
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Introdução

O campo educacional é entendido a partir de sua temporalidade, de 
seus sujeitos, produtores e produtos de seus contextos e dos cenários 
nos quais participam de forma conjunta (PASSOS, 2019). E é nesta 

complexidade que a profissão docente se insere, impelindo ao professor, a 
depender da conjuntura, novas posturas, outras teorias pedagógicas e dis-
tintas formas de se realizar os processos de ensino-aprendizagem, uma vez 
que as perspectivas sobre a escola, sobre o conhecimento e sobre a própria 
cultura da instituição são dinâmicas e, muitas das vezes, se movimentam em 
direções antagônicas. Neste sentido, quais rumos históricos e quais desa-
fios têm perpassado e caracterizado a profissão docente? Pode-se afirmar 
que, para além de questões idiossincráticas, todos os sujeitos, os espaços e 
os contextos que envolvem e se intercruzam à docência, marcam de forma 
denotada, seus movimentos de constituição e de configuração.

No último século, uma série de mudanças sociais ocorreram no país e, por 
conseguinte, na escola e na profissão docente. Para citar algumas, as refor-
mas do ensino, os processos de institucionalização da escola e da formação 
docente, são marcas que geraram novas formas de atuação e de arranjos 
organizativos para a própria categoria dos professores. Assim, quais os pon-
tos de toque que se materializam no exercício profissional da docência e nos 
textos legais? Até que medida, pode ser avaliada a ação destes dispositivos, 
dos sujeitos e dos contextos, na forma da carreira professoral?

Metodologia

Através de uma pesquisa do tipo documental, o presente texto busca 
refletir, de forma lata, algumas configurações que a profissão docente já 
estabeleceu, suas relações com os movimentos da sociedade civil e suas 
representações do habitus da docência, através das fontes legais, leis e 
decretos, vigentes no estado de Minas Gerais, entre os anos de 1889 e 1970. 
Para além disto, publicações e artigos em jornais e em veículos de comuni-
cação impressa dos sindicatos da classe de professores foram utilizados. 
Tal recorte de fontes valeu-se por dois critérios: um em relação ao período 
histórico, no caso, o republicano. O outro, refletindo sobre o professor em 
exercício da rede pública nos segmentos dos ensinos fundamental e médio. 
Em termos teóricos, os autores enfocados são Pierre Bourdieu e Max Weber. 
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O primeiro, em função da noção de habitus, entendida como articuladora 
das trajetórias do professorado inseridas no campo educacional. O segundo, 
por conta das mobilizações acerca do trabalho docente, sua organização e 
sua racionalidade.

Assim, o trabalho docente, pode ser entendido a partir de uma lente dos 
aspectos materiais, mas, também, pelas intenções dos sujeitos, pela valori-
zação e pelo reconhecimento sociais atribuídos a carreira. Logo, privilegiando 
estes outros sentidos da profissão docente, traz-se à baila, os símbolos e 
as representações, que na perspectiva da história social, carregam consigo 
configurações importantes da sociedade, da cultura e da instituição que, no 
caso, o professor está inserido. (CHARTIER, 1990)

As manifestações por melhores salários e condições de vida, a gestão 
democrática das instituições, as habilidades e os conhecimentos próprios 
da docência são imprescindíveis para a formação do professor. Nesta dire-
ção, estudos como de Catani (2011), Passos (2011), Saviani (2004), Bastos 
(2004), Peixoto e Passos (2004), Perrenoud (1993), Nóvoa (1992) e Arroyo 
(1985), para citar alguns autores, corroboram com a linha de pensamento 
desenvolvida. Logo, mesmo com distintas perspectivas e épocas de ela-
boração, os estudos denotam, de forma comum, os fatores da origem, do 
trabalho e das relações sociais como os mais recorrentes.

Desenvolvimento

A mudança para o regime republicano fez com que, a educação, antes 
responsabilidade da Igreja, fosse agora, de competência do Estado. Outras 
mudanças, tanto no campo educacional, como em outros, seguiam o exem-
plo da laicidade do ensino, os ideais positivistas, em voga na época. Pode-se 
marcar, nas legislações anteriores e na do ano da Proclamação da República, 
avanços no sentido da instituição do magistério. Em 1827, evidencia-se a 
exigência de licença para lecionar. No ano de 1834, requer-se um diploma 
na Escola Normal para a atuação no primário. Em 1889, além do diploma, o 
concurso era o elemento novo, que marcava o ingresso no magistério que, à 
época, já cumpria rígida cartilha de códigos de conduta, bem como assegu-
rava direitos e deveres para os professores.

O processo de feminização será outra marca de mudança para a profis-
são docente. Como em outros estados, Minas Gerais também viu o número 
de mulheres crescer, de forma vertiginosa no magistério. Esse movimento, 
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permitia que elas ocupassem postos de trabalho, sem que o imaginado lugar 
social feminino fosse maculado. (FARIA FILHO; MACEDO, 2004)

Diferentemente de outros períodos, a instituição escolar e a profissão 
docente estavam mais destacadas, uma vez que se entendia que era através 
do diálogo da escola, com as sociedades civil e política, que o processo de 
modernização social seria possível. No contexto mineiro, os grupos escolares 
e a construção da cidade de Belo Horizonte, eram marcas desse processo. 
Assim, a escola era concebida como um lócus privilegiado de uma sociali-
zação que deveria encaminhar para uma renovação do país. Neste sentido, o 
docente torna-se um funcionário público com a missão de formar os jovens 
dentro do escrutínio preconizado. Por isso, existia toda uma preocupação, 
por parte do governo, de controlar e registrar as condutas, os hábitos e as 
práticas dos professores.

O Decreto Estadual nº. 655, de 1893, em seus artigos 82 e 83, marca 
claramente a postura exigida do professor e a cobrança do Estado. O texto 
legal, colocava como aspectos essenciais para o exercício da docência o 
zelo pelo patrimônio público, a garantia do funcionamento da instituição e 
o comprometimento com a qualidade do ensino. Nesta direção, o sucesso 
escolar era veiculado exclusivamente ao professor e sua atuação, que era 
condição sine qua non para o funcionamento da escola. Antes de ser enten-
dido como um funcionário público, a profissão de professor era vista como 
um ofício de mestre que, para além do saber, era marcado pela prática, pelas 
ações educativas e por, como denota Arroyo (1985), uma relação autônoma 
com o trabalho.

As representações e as materialidades do espaço escolar compõem o 
trabalho do professor, que, em uma análise ampliada, pode ser entendido 
repleto de rupturas e de continuidades. O mesmo Decreto supracitado trata 
do papel do professor como garantidor do funcionamento da escola e grande 
responsável pela socialização dos alunos, com a finalidade da constituição 
de uma nacionalidade específica do regime republicano. Neste mesmo sen-
tido, boas condutas morais e boas condições físicas eram normativas para 
o exercício da docência. Tais exigências perduram no tempo, a exemplo 
do artigo 65, do Decreto nº.1960, de 1906, que entre tais recomendações, 
assinala a criação dos grupos escolares. A necessidade do cumprimento 
de normas e de exigências advindas das instituições governamentais cor-
roboraram para o sentido da docência como profissão. Neste sentido, a 
necessidade por formação acadêmica, pelas cobranças por desempenho e 
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por competências são marcas da modernidade. As faces do exercício pro-
fissional refletem tanto a legitimação e o reconhecimento sociais, quanto a 
cobrança por melhores formação e titulação.

Com o passar das épocas, percebe-se que a profissão de professor, aná-
loga a outras, sofreu inúmeras mudanças e cobranças por especializações, 
em função dos contextos e demandas próprias da sociedade. Entretanto, 
pontos como a organização das instituições escolares e a formação de pro-
fessores já eram pauta desde o início do século passado. No Relatório do 
Inspetor Estevam de Oliveira, de 1902, a precária situação das escolas já era 
retratada. Os municípios de Juiz de Fora, Cataguases, Além Paraíba, Palma 
e outros dos seus entornos, precisavam, segundo ele, de uma organização 
lógica que representasse “criar institutos de ensino primário, em que tudo 
seja previsto, desde a higiene até as menores regras em particularidades 
pedagógicas.” (OLIVEIRA, 1902, p. 4)

Então, o governo de Minas reconfigura o modelo de organização da 
escola, a partir da implementação do grupo escolar que equacionaria as 
exigências de novos métodos de ensino para um novo formato escolar. Os 
grupos escolares têm na prática docente o seu maior mote e, através deles, 
as instituições escolares se afinavam mais com os interesses políticos 
(FARIA FILHO, 2000). Em função dos ideais positivistas e modernizadores 
da República, a prática docente e o conhecimento ganhavam notório desta-
que, por serem imaginados como aspectos basilares para o alcance de um 
padrão civilizatório superior. Mas, a realidade das escolas estava ainda dis-
tante de tal modelo, como evidenciou o relatório de Francisco Antônio Salles, 
presidente do estado de Minas Gerais em 1903. Apesar de no documento, 
constar a criação de institutos de ensino secundário e estabelecimento de 
ensino comercial, Salles salienta que o quadro da educação mineira estava 
diametralmente oposto ao ideal de modernidade para o atendimento das 
demandas do país. É importante salientar que o processo de modernização, 
tão caro de ser explicado, não se passa só pela ação do Estado na escola, 
mas, sim, por uma miríade de fatores outros, como sociais, políticos e eco-
nômicos Assim, em função desta pluralidade de realidades nacionais, bem 
como de projetos de modernidade, assumem-se então os distintos brasis e 
as modernidades múltiplas. (TAVOLARO, 2005)

Neste sentido, coadunando as ideias de modernidade, de qualificação e 
de organização do trabalho em Max Weber, destaca-se o sentido de racio-
nalização, ocorrido no Ocidente, que para o autor: “[...] têm existido em todas 
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as culturas, nos mais diversos setores e dos tipos mais diferentes. Para 
caracterizar sua diferença do ponto de vista da história da cultura, deve-se 
ver primeiro em que esfera e direção elas ocorrem.” (WEBER, 1987, p.11). No 
Brasil, o racionalismo permeou vários setores, de forma heterogênea, em 
função dos distintos contextos.

No período anterior ao movimento de 1930, que conduziu Getúlio Vargas 
ao poder, Francisco Campos, Secretário de Negócios do Interior e Mário 
Casasanta, Inspetor Geral da Instrução Pública, somaram forças para a pro-
posição de uma grande reforma que atingiria o ensino primário e o Normal, 
sob a égide dos princípios da Escola Nova. Assim, o professor era um ponto 
central dentro deste esquema da escola primária e para as instituições 
Normais, um curso direcionado para a atuação no magistério, a partir de um 
curso com dinâmica profissional.

Nesta direção, a formação de professores se dava em três etapas: a 
adaptação, o preparatório e a aplicação, com duração de dois, três e dois 
anos, respectivamente. Logo, “o diploma de normalista do 2º Grau constituía 
título de habilitação para todos os cargos do magistério, bem como requisito 
para nomeação de professores de Metodologia e de Prática Profissional nas 
Escolas Normais.” (PEIXOTO, 2003, p.99-100)

Textos jurídicos, como a Lei nº. 782, de 1919 e o Decreto nº. 6.655, de 
1924, já declaravam a obrigatoriedade do curso Normal para o exercício da 
docência. Tanto que, a título de exemplo, o artigo 304 do referido Decreto, 
já sinalizara que: “Para a primeira investidura nos cargos do magistério pri-
mário, é exigido diploma conferido pelas escolas oficiais ou equiparadas do 
Estado.” (BRASIL, 1924). Logo, percebe-se o esforço de situar a compreen-
são que se queria sobre o magistério.

Neste sentido, Francisco Campos, autor do Decreto-Lei nº. 7.970 de 1917, 
trata de um conjunto de normas, à luz da Escola Nova, tendência pedagó-
gica em plena emergência no período, para a modernização das escolas 
mineiras. Com base em um caráter científico, as implicações desse modelo 
de Campos, iniciaria um novo habitus na profissão docente. Portanto, em 
uma direção crescente, as ações legais continuam encaminhando para a 
exigência de diploma registrado para o exercício profissional da docência, 
a exemplo dos Decreto-Lei Federal nº. 8.530 de 1946 e do Decreto-Lei nº. 
2.610 de 1962, em seus artigos 36 e 203, respectivamente.

Assim, os novos parâmetros para se exercer o magistério, bem como o 
aparato dos novos dispositivos legais e dos métodos de ensino, formaram 
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o sistema educativo renovado em Minas Gerais. Inseridos neste contexto, a 
imprensa, principalmente a escrita, fora a grande disseminadora do ideário 
modernizante na educação. Como exemplo, a Revista do Ensino, publicação 
da Diretoria de Instrução Pública, vinculada à Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais, foi uma fonte de informações sobre o exercício da docência. 
Apesar de sua existência desde o ano de 1892, suas publicações irregulares 
e seu fechamento em 1971, colaborou para a divulgação dos interesses ofi-
ciais na temática educacional.

Logo, a Revista é uma fonte rica para se entender as representações 
sobre a profissão docente naquele dado período histórico. Assim, entende-
-se os discursos acerca da docência, suas imagens e suas projeções como 
práticas discursivas que são circulares, pois repetem mensagens e itine-
rários e que, carregam em seu bojo, demandas, desejos e lentes teóricas 
para a sua interpretação. Sobre a temática, Foucault sinaliza: “Os discursos 
formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discur-
sos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos 
para designar as coisas. É esse mais que os tornam irredutíveis à língua e 
ao discurso (parole).” (FOUCAULT, 1972, p.64). Destarte, o que percebe-se, é 
o entrelaçamento das ações e das práticas discursivas. Neste sentido, são 
destacadas as construções discursivas para a criação das representações 
sobre o trabalho e sobre a própria docência.

Um outro exemplo, é o excerto expedido pela Inspetoria Geral de Instrução, 
no ano de 1925, para caracterizar o professor, o qual encontramos: “A pes-
soa educadora deve ter bom coração, coragem serena e vontade inabalável. 
Fazei com que o vosso trabalho mostre inteligência, providência vigilante 
e preparo que não se poupa. Kant pôs, acima de tudo, a lei do dever. Que 
o professor faça o mesmo.” (INSPECTORIA GERAL DE INSTRUÇÃO, 1925, 
p. 245-246). Logo, para a prática do magistério, confiança, carinho e amor 
eram indispensáveis. O uso de léxicos e expressões valorativas como pro-
vidência vigilante, vontade inabalável e coragem serena, podem ser lidos 
também, a partir dos valores religiosos cristãos. Mais uma vez, a interpreta-
ção que as práticas discursivas conformam perspectivas de se conceber o 
mundo, fazem-se presentes.

Neste sentido, vários editoriais da Revista do Ensino tratam da influência 
do professor na formação do alunado, das questões relacionadas a disci-
plina, a ordem e a constituição de determinados hábitos nos alunos. Essas 
demandas sofreram um maior estreitamento no período do Estado Novo 
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(1939-1945), época de maior acirramento autoritário da Era Vargas. As tes-
situras do discurso, cunhavam como lema o amor como princípio, a ordem 
como base e o progresso intelectual advindo da qualificação para o exercí-
cio da docência. O último aspecto do lema era, cada vez mais cobrado, em 
formas de exigência nas participações em formações continuadas voltadas 
para a atuação docente. Ao fim, o que é sentido, é que apesar de o Estado 
ter um discurso fortemente interessado na modernização da sociedade e, 
por conseguinte, na escola, a responsabilidade por esta renovação era do 
professor. Por isso, todas as cobranças formativas e de atributos que ele 
deveria ter.

A década de 1930 é marco para se pensar a sociedade em função das 
rupturas e das continuidades com as políticas da denominada Primeira 
República. A intervenção do Estado na economia, a força do campo político 
que sobrepuja outros campos, a criação de sistemas públicos de educação 
e de saúde, os ideários de uma formação nacional, frente a sopros mais 
e outros menos democráticos foram sentidos pela sociedade. São coevas 
a este período ações como: o Manifesto dos Pioneiros, as Conferências 
de Educação, a Reforma Francisco Campos e as iniciativas de Gustavo 
Capanema, ministro de Educação e Saúde Pública do Governo Vargas. 
Portanto, o padrão de que a ciência e a educação seriam a chave para o pro-
gresso se mantém em destaque e, como não poderia ser diferente, além das 
iniciativas, pelo discurso, vide a própria fala de Vargas que afirmou: “Nunca, 
no Brasil, a educação foi encarada de frente (sic), sistematizada e erigida 
como deve ser, um legítimo caso de salvação nacional.” (VARGAS, 1943, 
p.120).

Resultados e discussão

Era de competência do Estado, à luz das normas e dos decretos, organizar 
a carreira, o trabalho e os salários dos professores. Ainda é notado a influên-
cia religiosa sobre as representações da docência, uma vez que, as virtudes, 
o caráter de abnegação e o ideário de missão, são ressaltados pelo governo. 
Estas questões marcam, profundamente, o entendimento da docência como 
profissão, portanto da identidade como professor, bem como, da valorização 
salarial e do reconhecimento enquanto classe de trabalhadores, já que, o 
sacerdócio, a missão, o dom não implicam na necessidade formativa e de 
ganho real pelas atividades exercidas. Quando, coloca-se a ribalta, apenas o 
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reconhecimento social e o prazer, gerados pela docência, a prática do magis-
tério é reduzida a uma ação individual, desconectada de um processo que, 
dificulta o entendimento de pertença e de coletivo, impactando posterior-
mente na sua organização. Neste contexto, pode ser entendido, como uma 
nova configuração do habitus, sem que a autonomia e o trabalho colabora-
tivo estivessem presentes. No caso, essa constituição do habitus, pretende 
fazer com que as disposições da arregimentação do Estado, continuassem 
fortes sobre o professor e quase inoperantes da ordem social.

As décadas de 30, 40 e 50, do século XX, foram marcadas pela luta por 
melhores salários, por parte dos professores. Além dos atrasos, o corte e o 
congelamento dos investimentos, justificados pelos gastos do movimento 
que lançou Vargas à presidência, atingiu não só os professores, mas tam-
bém, as próprias instituições escolares. Vale ressaltar que, durante o período 
da Reforma Francisco Campos, a qual o pensamento pedagógico da Escola 
Nova foi colocado como oficial, foram criadas 3.555 escolas primárias e 
19 Escolas Normais Oficiais. Entretanto, com este momento de arrocho, 
segundo a fala de Noraldino Lima, secretário de Educação do Estado de 
Minas Gerais, em ocasião de sua posse, em 1931, mais 1.000 escolas de 
ensino primário, localizadas na zona rural fechadas, turmas das Escolas 
Normais suspensas e uma série de estagiárias sem folha de gratificação.

Portanto, quando se avalia o avanço das reformas e o trabalho docente 
neste período, poucos avanços são registrados, o que põe em xeque, o 
ideário de modernidade na educação. Em termos da identidade docente, 
ela vai sendo construída em processo coletivo, pelas manifestações por 
melhores condições de trabalho e de remuneração, bem como, pelo próprio 
reconhecimento da carreira. Tais movimentos, mesmo que sazonais, que 
reafirmavam a identidade docente, faziam pressão perante a vigilância do 
Estado e fomentaram a criação de associações, como a Associação das 
Professoras Primárias de Minas Gerais (APPMG), no ano de 1931.

Atualmente, a denominação atual é Associação dos Professores Públicos 
de Minas Gerais (APPMG). As associações representavam os trabalhado-
res da educação, não só professores e atuava em formações continuadas 
e apoio, de várias ordens, aos profissionais. No que se refere a formação 
docente, além dos cursos de formação continuada, foi lançada a

Revista do Educando, em 1939. Ela teve bastante protagonismo, uma vez 
que a Revista do Ensino tinha parado sua produção em 1940, na onda dos 
cortes financeiros.
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A Revista do Educando tinha por objetivos corroborar com o desen-
volvimento profissional dos professores e a associação ainda contribuiu 
para a luta por melhores salários para a categoria, mesmo em um período 
de cortes no orçamento e de estreitamento político, visto o Movimento 
Constitucionalista de São Paulo, em 1932 e o Estado Novo Varguista, a par-
tir do ano de 1939.

Outro marco, foi o apoio da Associação a greve das professoras, em 1959. 
Segundo Nunes (2000), o movimento contou com o apoio de entidades reli-
giosas, de outros sindicatos, da comunidade escolar e até por segmentos da 
imprensa. A greve foi marcada pelas professoras na linha de frente contra o 
poder público. Em termos de identidade docente, apesar do movimento de 
insistência do Estado em conceber os professores como sacerdotes, eles, 
na outra via, defendiam seus direitos e se reconheciam enquanto profissio-
nais. Cabe ressaltar que, em 1953, as professoras primárias do município de 
Belo Horizonte, fizeram greve pela efetivação do salário da classe e, no ano 
seguinte, o poder público aprovou o Regulamento para o Ensino Primário, 
através do Decreto nº. 327. Neste contexto, a profissão docente, encontra-
-se mais reflexiva e acolhedora das questões da carreira.

Considerações finais

Em uma perspectiva histórica, pode-se entender melhor os movimentos 
da profissão docente, frente as lutas, conquistas e impasses. Com muitas 
questões a serem respondidas e com as necessidades e práticas das mais 
variadas, o entendimento e a aproximação dos professores com seus res-
pectivos sindicatos com os demais professores é a representação de um 
passo importante para a socialização da profissão, bem como para a cons-
tituição da identidade. E é preciso assumir a complexidade da análise e da 
interpretação acerca da profissão docente, em função dos distintos dis-
cursos, representações e imaginários que perpassam interesses, desejos, 
subjetividades e intersubjetividades.

A docência, alvo de várias interpretações, com o passar das épocas, 
é colocada como ponto central ou solução de determinadas situações, 
se constitui nas diversas relações e de forma muito mais elaborada que, 
pressupõem imperativos legais. Neste sentido, tem-se que entender as 
transformações da sociedade e de seus sujeitos para buscar entender suas 
práticas e suas formas de interação.
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Destarte, os professores de hoje, ainda que com algumas conquistas 
para comemorar, seguem com desafios, vontades de emancipação e com 
cenários ainda na penumbra, sem saber o que está por vir, mas, construindo 
e se articulando com os pares nos cotidianos, com cada vez mais certeza 
que, a profissão e o trabalho continuam como objetos centrais de disputas 
e de lutas.
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Resumo: Este artigo tem a intenção de promover uma análise reflexiva a 
respeito da Educação Profissional no Brasil, ao longo de sua trajetória his-
tórica e dual, ofertada desde seu modelo de Política Pública, puramente 
assistencialista, aos modelos de conveniência do sistema econômico e 
capitalista do país. Aborda-se as relações entre Estado e sociedade, poder 
e Políticas Públicas num imbricado contexto conflituoso durante séculos de 
exploração e dominação. Faz-se ainda a apresentação de um modelo de 
educação profissional integrada ao ensino médio, experiência do Ceará, a 
qual nasceu durante a Política nacional de educação do Governo Lula e tem-
-se estendido aos dias atuais. As principais linhas teóricas que baseiam o 
estudo são centradas na associação entre educação e trabalho, sendo este 
último conceituado enquanto princípio educativo e na formação integral dos 
estudantes. É realizada uma pesquisa de campo, de abordagem quantita-
tiva e amostra aleatória, na escola de educação profissional do município de 
Acaraú-CE, com os sujeitos beneficiários desta experiência educacional, que 
concluíram a educação profissional integrado ao ensino médio, em 2017. O 
trabalho aponta para um avanço na educação profissional, a partir da pro-
posta do governo Lula e executada, no Ceará, pelo governo Cid Gomes. Em 
2017, o governo Michel Temer realiza alterações legais que modificaram a 
estrutura do ensino médio sinalizando um retrocesso ao modelo vigente.
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Introdução

Segundo Costa (2015), no imbricado contexto das relações entre Estado 
centralizador e sociedade que necessita de regulação, dadas às extre-
mas desigualdades, e frente ao seu processo de formação econômica 

e social, a ideologia de desenvolvimento começa a ocupar espaço em todas 
as esferas do país, impostas, historicamente, em forma de dominação e 
exploração.

Neste sentido, as Políticas Públicas tradicionalmente nesta nação, tem-
-se configurado como políticas compensatórias não ocasionando mudanças 
estruturais, em especial, as regionais que têm se desenhado como apêndi-
ces e não o centro das preocupações das Políticas Públicas (ARAÚJO, 2003).

Na vertente da Educação não tem sido diferente, segundo Ramos (2011), 
ao longo do percurso brasileiro não houve qualquer preocupação consistente 
com o ensino técnico, científico e profissional, oficializando-se o dualismo 
configurado por um segmento enciclopédico e preparatório para o ensino 
superior e outro profissional independente e restrito em termos da configu-
ração produtiva e ocupacional.

Os discursos, expressos acima, encontram-se dispostos ao longo deste 
artigo que objetiva uma análise reflexiva a respeito da História da Educação 
Profissional do Brasil que se faz, enquanto Políticas Públicas de Educação, 
com descaso, conveniência, avanço e retrocesso. As linhas teóricas entre-
laçam-se e convergem no ponto da necessidade de mudanças estruturais 
que precisam ser realizadas com a participação efetiva da sociedade: atores 
e sujeitos não só destas políticas públicas, mas de uma sociedade que se 
pretende desenvolver a partir da redução das desigualdades.

Uma experiência que aponta para um avanço no sentido da integração 
da educação e trabalho é apresentada, embora a mesma possa reafirmar o 
apêndice explicitado no segundo parágrafo desta introdução. Uma rápida 
amostra dos sujeitos beneficiários deste modelo educacional é apresentada, 
ao final do trabalho, onde os mesmos expressam o crescimento integral que 
vivenciaram, nos três anos, da educação profissional integrada ao ensino 
médio, implementado na rede estadual do Ceará.

A questão que se pode considerar ao final deste trabalho, em meio às 
reflexões suscitadas, é a fragilidade das Políticas Públicas que se não fazem 
estruturais tendem ao desmonte, na medida em que, outras Políticas gover-
namentais de conveniência econômica dão lugar às questões sociais e isto 
de forma autoritária e antidemocrática.
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Compreender Políticas Públicas - PP no Brasil é uma ação desafiante, ao 
tempo que se caracteriza como necessária ao cidadão que se faz sujeito de 
sua realidade. De acordo com Costa (2015) o Estado contemporâneo que 
vivenciamos constitui-se como um Estado de Políticas Públicas que se con-
figura conflituoso, uma vez que se estrutura através do monopólio do poder 
e ao mesmo tempo representa a diversidade, a desigualdade, a pluralidade, 
dentro de um mesmo contexto histórico.

Política pública e participação no contexto educacional

As Ciências Sociais vêm apresentar a complexidade dessa relação no 
que concerne a realidade brasileira tendo em vista sua formação histórica, 
social, econômica, cultural e identitária que se consolida através de séculos 
de exploração e dominação. Em todos os campos deste país continental as 
desigualdades também constituem-se gigantescas e isso tem acarretado a 
necessidade de um Estado regulador, mas que ao longo de nossa história só 
se fez centralizador a atender uma minoria elitizada:

O Estado brasileiro é, tradicionalmente, centralizador. A pouca 
ênfase no bem-estar, ou seja, a tradição de assumir muito mais o 
objetivo do crescimento econômico e muito menos o objetivo de 
proteção social ao conjunto da sociedade, fez com que o Estado 
adquirisse uma postura de fazedor e não de regulador. Nós não 
temos tradição de Estado regulador, mas de Estado fazedor, pro-
tetor; não temos tradição de Estado que regule, que negocie com 
a sociedade os espaços políticos, o que só hoje estamos apren-
dendo a fazer. (ARAÚJO, 2003, p.2)

Nesse sentido temos um histórico na contramão de um Estado que, tra-
dicionalmente, não dialoga com a sociedade e que por sua vez tem reflexos 
fundantes de Estado autoritário advindo de longos e marcantes períodos 
ditatoriais implicando nas bases das Políticas Públicas nacionais (ARAÚJO, 
2003). O que podemos observar fortemente é que as PPs têm sido muito 
mais políticas econômicas funcionando como ajustes compensatórios, cujo 
foco sempre foi o crescimento e não o desenvolvimento real da nação.

De acordo com Costa (2015) neste imbricado contexto de relação pode-
mos ver surgir a partir dos anos de 1990 a organização de estruturas de 
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participação que reivindicam não apenas mais políticas, mas também novas 
formas de fazê-las numa dinâmica que foge a tradição. Emergem para tanto 
alguns atores como os movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil, que começam a demandar as Políticas Públicas criando várias tensões. 
Estes passam a exigir uma participação mais efetiva da sociedade em todo 
ciclo que constitui as políticas Públicas bem como nas identidades associa-
das às demandas.

Na vertente educacional não tem sido diferente. Ao longo da História da 
Educação brasileira é possível observar uma nítida separação entre a edu-
cação para o povo e a educação para a minoria – elite brasileira. É neste 
sentido que Araújo (2003) expressa “A educação, por exemplo, é tratada 
como uma mercadoria; só é acessível a quem pode pagá-la. Então, contra-
pomos a essa visão nosso ponto de vista de que educação é um bem público 
e, portanto, dever do Estado.” Neste percurso centenário de um país de eco-
nomia primária e escravista a educação oportunizada sempre satisfez ao 
modelo econômico vigente sempre dependente da exploração internacional.

As imposições do sistema capitalista através das agências multilate-
rais determinaram as várias reformas educacionais pelas quais passamos 
desde a década de 1940 aos dias atuais. Fazendo oposição aos modelos 
ofertados, com maior enfoque a partir da década de 1930, evidenciou-se 
grupos de intelectuais e educadores imbuídos da esperança de democrati-
zar e transformar a sociedade por meio da escola não dualista, superando 
a tradição do ensino acadêmico à elite e o ensino profissional aos pobres 
reproduzindo cada vez mais as desigualdades sociais.

Todavia a questão da escola pública só começou a ter enfoque a partir 
de um cenário de várias discussões e pressões em 1988, por meio de impor-
tantes garantias conquistadas pela Constituição Cidadã e, posteriormente, 
em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 
9394. Esta criticada por seu caráter minimalista em vários aspectos impor-
tantes e também por seu caráter autoritário dispensando o outro Projeto que 
tivera a participação da Sociedade.

Desta forma, a participação social se faz cada vez mais necessária 
nas decisões dos sistemas educacionais e programas que venham a ser 
desenvolvidos, enquanto Políticas Públicas, no âmbito escolar, levando em 
consideração as características culturais de cada realidade e tendo em vista 
também a formação para o trabalho como princípio educativo, contrária à 
prática de dominação como expressado por Freire (2002), mas possibilidade 
para a prática da liberdade.
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Breve histórico da educação profissional no Brasil

Os primeiros indícios do que podemos caracterizar de educação profis-
sional se dá a partir de 1809, com a vinda da Família Real, que cria o Colégio 
das Fábricas, voltado para o ensino das primeiras letras e iniciação dos ofí-
cios, cujo público alvo era crianças pobres, órfãos e abandonados. Portanto, 
educação de caráter assistencialista, objetivando “amparar os órfãos e 
desvalidos da sorte”, para a manutenção da ordem social vigente, o que se 
perpetuou por todo século XIX.

No início do século seguinte, com período republicano e suas caracterís-
ticas econômico sociais o modelo assistencialista “sai de cena”, ou muda 
o público alvo, podemos assim dizer, para dar lugar ao modelo de prepara-
ção de operários para o exercício da profissão. Em 1909, Nilo Peçanha cria 
as Escolas de Aprendizes e Artífices, atendendo, prioritariamente, os cam-
pos da agricultura e indústria. Após este período, nas décadas de 30 e 40 o 
país passa por grandes transformações políticas, econômicas e educacio-
nais advindas do desenvolvimentismo industrial e tecnológico. A Reforma 
Francisco Campos em 1931, aponta para um comprometimento com o 
ensino secundário, dando-lhe conteúdo e seriação própria, todavia com um 
currículo de caráter enciclopédico, enquanto os ramos da educação profis-
sional permanecem no descaso, criando-se dois sistemas independentes.

Segundo Ramos (2011), a ideologia de desenvolvimento começou a ocu-
par espaço na vida econômica e política do país, todavia não houve qualquer 
preocupação consistente com o ensino técnico, científico e profissional, 
oficializando-se o dualismo configurado por um segmento enciclopédico e 
preparatório para o ensino superior e outro profissional independente e res-
trito em termos da configuração produtiva e ocupacional. Dois marcos neste 
período trouxeram ganhos no âmbito educacional: a Constituição de 1937 
e a Lei Orgânica na Gestão do Ministro Gustavo Capanema, todavia ganhos 
no sentido de organicidade em relação ao ensino secundário e profissional, 
sem nenhuma relação entre os dois.

Na década seguinte, governo de Juscelino Kubitschek, as mudanças 
foram de ordem do capital estrangeiro e a formação dos trabalhadores trata-
das como necessidade da expansão industrial, entretanto como um capítulo 
à parte da política educacional. Neste período, o Decreto Nº 47.038 de 1959 
definiu as escolas técnicas que comporiam a rede federal de ensino técnico. 
Observa-se, portanto, o Estado assumindo parte da qualificação da mão de 
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obra como ação do plano dos investimentos públicos. Em meio a discus-
sões acirradas entre rede pública e privada nasce a primeira Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – Lei Nº 4.024 de 1961, tendo como fato 
relevante para a educação profissional a equivalência com o ensino médio, 
podendo os concluintes ingressarem no nível superior. Quebrou-se, também, 
a rigidez do currículo, podendo o Estado e os estabelecimentos anexarem 
disciplinas optativas.

Com o Golpe de 1964 se intensifica a abertura da economia ao capital 
estrangeiro e a qualificação de trabalhadores foi associada a este movi-
mento. Em 1965 é criada a Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM) 
paralela ao Programa de Intensivo de Formação de Mão de obra (PIPMO), 
ambos de gênese do Ministério da Educação e Ministério do Trabalho, res-
pectivamente. Neste contexto, em 1971, a Lei de Diretrizes da Educação 
Nacional Nº 5.692, torna compulsória a profissionalização em todo o ensino 
de 2º grau, significativa do ponto de vista da relação educação e produ-
ção capitalista. RAMOS (2011) explicita que o ensino técnico passa a ter 
uma crescente formação propedêutica contrapondo-se ao propósito de 
contenção do acesso ao Ensino Superior. Neste período também tivemos a 
transformação de algumas Escolas Técnicas Federais em Centros Federais 
de Educação Tecnológica (CEFET).

Em 1982, a Lei 7.044 extingue a profissionalização obrigatória no 2º grau, 
substituindo a redação da Lei 5.692/71, a citar: de “qualificação para o tra-
balho” por “ preparação para o trabalho”, isto como elemento da formação 
integral do aluno. Com a redemocratização do país após a ditadura, forte 
crise mundial e nacional, a ação do governo frente a educação profissional 
teve uma marca de cunho populista com a expansão da rede federal, implan-
tação das Unidades de Ensino Descentralizadas em um contexto sem claras 
perspectivas econômicas, políticas e sociais. Do período de gestão que vai 
do Governo Sarney, Fernando Color de Melo até Itamar Franco tivemos um 
discreto movimento de fortalecimento da educação profissional e tecnoló-
gica no país, quando se ampliou as funções das instituições federais.

A comunidade educacional juntamente com a sociedade civil se mobili-
zavam em torno de uma proposta de reestruturação do ensino médio, numa 
visão unitária à educação básica, que fosse desde a educação infantil até 
o ensino médio e ainda da vinculação da educação à prática social, tendo 
o trabalho como princípio educativo. Saviani (2007) expressa um ideário 
de ensino médio recuperando a relação entre conhecimento e a prática do 
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trabalho, explicitando como a ciência se converte em potência material no 
processo de produção. Desta forma, o ensino deveria propiciar o domínio 
dos fundamentos das técnicas diversificadas da produção e não o mero 
adestramento em técnicas produtivas, ou seja, domínio dos fundamentos 
científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
moderno – Politecnia (FRIGOTO, 2005).

O modelo de educação pautado na formação politécnica buscava rom-
per com a dicotomia entre educação básica e técnica, na qual o ensino 
integrasse ciência, cultura e tecnologia agregada ao desenvolvimento das 
potencialidades humanas. Desta forma o estudante teria a possibilidade de 
construção do seu projeto de vida, socialmente determinado, culminando 
com uma formação integral. Este modelo era contrário ao ensino técnico de 
nível médio idealizado na Lei 5.692/71, que “resumia” a formação geral em 
detrimento à formação específica.

O projeto de uma LDB, pautada no desenho dos educadores progres-
sistas supracitado, foi apresentado pelo deputado, Octávio Eliseo, dois 
meses depois da promulgação da Constituição de 1988, com o objetivo de 
trazer avanços significativos para a educação nacional democrática e de 
qualidade. Todavia, este projeto foi derrotado pelo projeto apresentado pelo 
senador Darcy Ribeiro (RAMOS, 2011).

O projeto enviado à Câmara dos Deputados pelo Governo Fernando 
Henrique Cardoso, conhecido como Projeto de Lei Nº 1.603/96, separava a 
educação profissional da educação regular, com um ensino técnico indepen-
dente do ensino médio, ofertado de forma concomitante ou subsequente. A 
estrutura versava sobre ensino modular com certificado de qualificação e no 
seu conjunto, equivaler à habilitação técnica de nível médio. Como causou 
muitas divergências o projeto foi esquecido, aprovado o projeto do Senador 
Darcy Ribeiro sobre a forma da Lei Nº 9.394/96 das Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a qual apresentava um caráter minimalista no que se 
referia a Educação Profissional, com a “intenção” de regulamentação poste-
rior, que aconteceu como esperado a partir do Decreto 2.208 de 1997.

Em 2003, o Governo Lula assinala disposição para reorganizar a Política de 
Educação Profissional e Tecnológica do país. Após debates realizados entre 
o Ministério da Educação e Sociedade Civil frente ao redirecionamento da 
educação, o Decreto Nº 2.208/97 foi revogado pelo Decreto Nº 5.154/2004, 
cujos fundamentos buscavam restabelecer os princípios norteadores de 
uma política de educação profissional articulada com a educação básica, 
enquanto direito das pessoas e necessidade da nação. Inúmeros problemas, 
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principalmente da própria estrutura do MEC, impediram a devida execução 
da essência do decreto, mesmo neste cenário, o Ministério da educação 
assinou convênio com vários estados para a implantação do ensino médio 
integrado.

A partir da segunda metade do Governo Lula, importantes políticas 
foram direcionadas à educação profissional e tecnológica. Neste momento, 
a SETEC publica o Documento Base da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio Integrada à Educação Profissional, visando orientar os siste-
mas estaduais de ensino, com base na integração entre trabalho, ciência e 
cultura. Em 2008 a Lei Nº 11.741 altera a LDB incorporando os termos do 
Decreto Nº 5.154/2004. A finalidade desta emenda foi redimensionar e inte-
grar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação 
de jovens e adultos e da educação profissional tecnológica.

Durante o governo Dilma Rousseff deu-se a continuidade aos investi-
mentos no tocante a educação profissional, que teve início no governo de 
esquerda, em especial com a expansão do PRONATEC, tema de enfoque 
durante sua campanha para o segundo mandato. A presidenta sofreu impea-
chment em 2015, assumindo, em 2016, o vice-presidente Michel Temer, que 
aprova a proposta do atual ministro de educação Mendonça Filho, e adota 
em setembro de 2016 a Medida Provisória nº 746. Medida esta que se con-
solida na forma de Lei em fevereiro de 2017 – Lei nº 13.415, alterando a Lei 
nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, modificando conside-
ravelmente o ensino médio.

As alterações constituem mudanças de caráter estrutural, modificando 
as ocorridas na educação profissional, durante o governo de esquerda, onde 
o ensino médio tende ao retrocesso da desvinculação do trabalho enquanto 
princípio educativo, levando o aluno a ter que optar entre a formação aca-
dêmica ou profissional. Vale ressaltar, também, que esta mudança tão 
significativa ocorreu sem a participação do Conselho Nacional e Sociedade 
civil, caracterizando, assim, uma decisão que altera a Política Pública de 
Educação de forma autoritária e antidemocrática.

O modelo da política pública de Educação Profissional 
Integrada ao ensino médio no Ceará, a partir de 2008

No contexto nacional, em 2008, segundo mandato do Presidente Lula, 
a vertente da Política Pública de Educação Profissional apresentava-e em 
crescente desenvolvimento. Amparada pelas modificações advindas do 
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Decreto 5.154/04, tomou forma de Lei no mesmo ano – Lei nº 11.741/2008 
e partir de então, o governo federal passa a promover ações de incentivo aos 
estados com o objetivo de fortalecer uma política nacional.

Neste período, o estado do Ceará, estava sendo governado por Cid 
Gomes, do Partido Socialista Brasileiro – PSB, aliado da base do governo, 
que em março de 2008, lança o Plano Integrado de Educação Profissional e 
Tecnológica do Estado do Ceará, fruto de compromisso político firmado em 
programa de governo divulgado durante a campanha nas eleições de 2006.

O Plano Integrado foi gestado a partir da discussão de várias ins-
tituições e órgãos públicos que atuam na esfera educacional, os 
âmbitos municipal, estadual e federal, bem como de organiza-
ções não governamentais (ONG) e setor privado. O documento foi 
proposto como um ponto de partida para construção de projetos 
que visassem desenvolver a educação profissional no Estado, 
servindo como uma diretriz. (LIMA, 2014, p. 34)

Observa-se assim, que o processo de planejamento do modelo a ser 
ofertado pelo estado inicia de forma participativa com o objetivo de envolver 
a sociedade. Deste plano, nasce a experiência, em 2008, com 25 Escolas 
Estaduais de Educação Profissional - EEEP integradas ao ensino médio, 
funcionando em tempo integral, regulamentada pela Lei nº 14.273/08. Para 
dar sustentação ao modelo pensado a secretária de Educação, do então 
governo, Izolda Cela de Arruda Coelho implanta uma Tecnologia Empresarial 
Sócio-educacional – TESE, como filosofia de gestão das escolas (modelo 
implantado pelos Procentros em Pernambuco) e o Projeto Diretor de Turma 
(modelo de gestão da sala de aula desenvolvido nas escolas públicas de 
Portugal).

Em 2009, segundo ano de implantação, o número de escolas passou para 
51, com um considerável crescimento a cada ano, ao final de 2017 o número 
de EEEP’s chegou a 117 escolas, com a oferta de 58 cursos e, aproximada-
mente, 50.000 alunos beneficiados (SEDUC, 2018). Importante salientar que 
a Filosofia de Gestão, o Projeto Diretor e Turma e um Currículo diversificado 
funcionando, de forma integrada, têm sido apontado como fatores relevan-
tes frente aos resultados apresentados pelos estudantes até então, tanto 
nos índices de empregabilidade, inserção universitária e fluxo escolar. O grá-
fico a seguir demonstra a evolução na inserção universitária dos alunos que 
concluem o ensino médio integrado à educação profissional:
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O Currículo, que possui uma carga horária de 900h/a semestrais, é com-
posto por uma base comum da formação geral, uma parte técnica e outra 
diversificada, onde nesta última algumas disciplinas apontam complemen-
tar o desenvolvimento de uma formação integral dos estudantes, a citar: 
disciplina de Projeto de Vida, disciplina de Mundo do Trabalho, disciplina de 
Empreendedorismo e disciplina de Formação para Cidadania. Em questio-
nário aplicado e comentado no próximo tópico os estudantes concludentes 
dos terceiros anos indicam uma mudança considerável em sua formação 
pessoal e profissional advindas deste currículo ao longo dos três anos.

Metodologia

A presente pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Educação 
Profissional do município de Acaraú-CE, a partir de uma amostra aleató-
ria com 50 alunos que estavam concluindo o 3º ano do ensino médio, em 
dezembro de 2017, em um universo de 161 alunos matriculados. A técnica 
adotada foi aplicação de um questionário, caracterizando uma aborda-
gem quantitativa deste estudo. Por meio deste instrumental foi possível 
uma breve análise da visão dos sujeitos beneficiários da Política Pública de 
Educação Profissional integrada ao ensino médio, modelo executado pelo 
governo do Ceará, complementando o objetivo deste estudo.
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Resultados e discussões

Acaraú é uma cidade situada no litoral norte do Estado do Ceará e pos-
sui uma população de aproximadamente 62.000 habitantes (IBGE 2017). 
De acordo com dados do IBGE 2015 a proporção de pessoas ocupadas em 
relação à população total é de 6,8% e considerando domicílios com rendi-
mento mensal de até ½ salário mínimo por pessoa é de 56,5% da população. 
Os dados também apontam que a população rural supera um pouco mais 
da metade que a da zona urbana. A base econômica do município é a pesca, 
seguida da pecuária e agricultura. Estas informações inferem que a cidade 
ainda encontra-se em um lento processo de desenvolvimento haja vista 
seus 168 anos de emancipação, conforme dados do IBGE (2015).

O público pesquisado identificou-se 50% pertencentes ao grupo de jovens 
da zona urbana e 50% à zona rural, este fator corresponde à realidade do 
público atendido pela instituição, onde pouco mais de 50% da matrícula total 
é formada por alunos da zona rural, de acordo com os dados do Sistema 
Integrado de Gestão da Escola – SIGE. É possível inferir a necessidade de 
buscar uma profissão em todo âmbito municipal, cujo percentual de ocupa-
ção era de 6,8% da população, em 2015.

Fonte: Próprio autor
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O gráfico acima expressa que a maioria dos estudantes buscou matrí-
cula na escola profissional do município tendo em vista o desejo de fazer um 
curso técnico, seguidos de 24% de estudantes que viam a possibilidade de 
ingressar mais facilmente na universidade.

Quando indagados sobre o que conheciam da Política Pública de 
Educação Profissional 68% do público pesquisado respondeu que era uma 
Política Pública do Governo do estado do Ceará e 24% que era uma Política 
Pública da Educação Nacional. Podemos inferir que os sujeitos beneficiários 
das Políticas Públicas ainda precisam compreender melhor as mesmas, em 
especial, a agenda que motivou tal Política e que interesses a envolvem.

Fonte: Próprio autor

Quando se pergunta quanto à contribuição do ensino médio integrado 
à educação profissional, ao final dos três anos, 50% dos estudantes res-
ponderam que contribuiu para a formação profissional, seguido de 22% que 
disseram ter contribuído para sua formação integral, 16% que contribuiu 
para sua formação cidadã e 12% reconhecem que contribui para a inserção 
universitária.
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Fonte: Próprio autor

Ao serem consultados sobre a participação dos estudantes nas decisões 
e avaliações escolares 54% dos pesquisados responderam que consideram 
sua participação boa, 26% consideram excelente, 18% regular e apenas 
2% ruim. Sendo possível a dedução de uma gestão escolar participativa e 
democrática.
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Fonte: Próprio autor

Para finalizar, o quadro a seguir apresenta algumas das respostas à 
última pergunta do questionário que indagou sobre o quanto a experiência 
de estudar na escola profissional integrada ao ensino médio, impactou na 
vida destes estudantes. Tais respostas nos levam a perceber que o desenho 
da educação profissional integrada ao ensino médio tem-se configurado 
como uma educação que aponta para a superação de uma educação dua-
lista, onde o aluno tem a oportunidade de ampliação do conceito de mundo 
e trabalho, vislumbrando também o prosseguimento dos estudos e exercício 
da cidadania.

ALUNOS DEPOIMENTOS

Aluno A
Mudou minha postura, hábitos e visões da vida, entrei na escola com um pensamento e sairei com 
um totalmente diferente,com uma maturidade para pensar com responsabilidade nas atitudes que 
terei que traçar para o futuro,e com um potencial para ingressar no mercado de trabalho.

Aluno B Tornei-me uma pessoa mais critica e responsável, com uma visão de futuro bem mais ampliada.

Aluno C

Minhas perspectivas de vida, contribuindo para melhora disciplinarmente, maturidade, criação de 
um projeto de vida, além de uma formação técnica, a qual posso trabalhar  como profissional autô-
nomo enquanto estudo em uma universidade pública que consegui passar antes da conclusão do 
ensino médio.

Aluno D
Ganhei mais responsabilidade para tomar decisões em minha vida, fora que pude ganhar mais foco 
em minha vida com o projeto de vida, assim como a visão empreendedora e um olhar mais vigoroso 
pro futuro.
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Aluno E
Hoje sou bem preparada para atuar no mercado de trabalho e na sociedade, de acordo com minhas 
obrigações e direitos, pois a escola profissionalizante me mostrou o valor que tem uma pessoa que 
atua realmente nas atividades cidadãs.

Aluno F

A escola profissional me ensinou a ser uma pessoa melhor, respeitando o próximo, respeitando as di-
ferenças, aprendi boas condutas, aprendi a conviver, a ter mais responsabilidades e ser uma pessoa 
crítica. Na escola vivi os melhores momentos e conheci as melhores pessoas e que se preocupam 
com o meu futuro, hoje quase formada só tenho a agradecer por ter feito parte dessa instituição.

Fonte: Próprio autor

Considerações finais

Perfizemos um histórico de crescimento econômico que não caminhou 
aos mesmos passos que o desenvolvimento da nação, pelo contrário foi um 
crescimento que favoreceu extremas desigualdades, as quais são respon-
sáveis pelo atraso e intensos problemas sociais vivenciados. Um Estado que 
não conseguiu se converter regulador, pelo contrário um fazedor de ajustes 
que se configuram conjunturais a atender ao sistema capitalista e interes-
ses individuais.

Todavia após a redemocratização do país foi possível observar uma 
sociedade que começa a se organizar em movimentos que passaram a 
exigir Políticas Públicas que não só compensassem, mas favorecessem 
mudanças estruturais, ou seja, reais mudanças sociais. Movimentos estes, 
conforme expressa Costa (2015), que têm conseguido uma participação 
efetiva nas políticas, embora muitas vezes, sejam vítimas desse processo 
invertendo a representação dos interesses sociais, numa intricada relação 
entre os interesses privados e estatais.

Observa com este estudo o quanto as Políticas Públicas podem influen-
ciar na melhoria das desigualdades e que a educação é um dos caminhos 
mais propícios para este fim. Investir em Políticas de Educação numa visão 
de escola unitária e de qualidade acarreta a médio e longo prazo numa 
sociedade com consciência para superar o modelo de exploração da cultura 
brasileira e desenvolvimento da nação.

O modelo apresentado neste artigo é um recorte da Política Pública de 
Educação Profissional integrada ao ensino médio, desenvolvido durante o 
Governo Lula, que toma uma configuração pioneira no país, na política do 
Governo Cide Gomes, no Ceará, apresentando-se como um modelo que 
tem gerado relevantes indicadores de formação integral. A experiência tem 
gerado bons indicadores na vertente do fluxo escolar, inserção no mercado 
de trabalho e universidade.
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É necessário, todavia, avaliar os aspectos facilitadores e também as fra-
gilidades que se configuraram ao longo deste modelo de escola e atentar 
como a nova política de educação do atual governo pode influenciar para o 
“desmonte” deste modelo e impactos gerados.

Neste ínterim, espera-se que a mobilização social se faça efetivar 
na busca constante de uma educação que possibilite inclusão e liberta-
ção social. Faz-se, deste modo, referência às palavras finais do texto “As 
Políticas Públicas no Brasil: heranças, tendências e desafios” de Araújo 
(2003), anseia-se por um espaço para a participação nas decisões e imple-
mentações das Políticas Públicas a favor de políticas sociais, de saúde, de 
educação e segurança, enquanto proposta de um Estado transformador.
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Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo apresentar a reforma do 
Ensino Médio sob Lei n°13.415/2017 numa perspectiva de flexibilização do 
conhecimento para atender à nova perspectiva de trabalho, também flexibi-
lizado. A partir da discussão das categorias Trabalho e Educação buscamos 
compreender quais rumos a educação pública no Brasil vem tomando. 
Percebemos que e educação pública vem se encaminhando ao mesmo 
modelo de educação dualista proferido na concepção de escola moderna. 
Os procedimentos metodológicos serão conduzidos a partir do método 
materialista histórico dialético com revisão de literatura e análise documen-
tal. Dessa forma, nossa hipótese é que a educação para o trabalhador se 
alinha ao novo formato de trabalho precarizado, portanto, a educação tem 
por base um modelo flexibilizado que atende aos interesses imediatos do 
mercado que se relaciona às TIC’s, portanto, ao capital.
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Introdução

Esse trabalho pretende apresentar a reforma do Ensino Médio sob Lei 
n°13.415/2017 numa perspectiva de flexibilização do conhecimento 
para atender à nova perspectiva de trabalho, também flexibilizado que, 

mediante a crise estrutural do trabalho, retira direitos trabalhistas, explora o 
trabalhador com longas jornadas de trabalho e baixos salários além de criar 
um desemprego estrutural empurrando uma grande massa de trabalhador 
para a informalidade.

A partir da discussão das categorias Trabalho e Educação, no atual con-
texto de crise estrutural do capital, buscamos saber quais os novos rumos 
da educação para o trabalho no contexto de flexibilização do conhecimento 
mediante a Lei n° 13.415/2017.

No atual contexto de crise do capital, os direitos sociais, bem como, a edu-
cação têm sido considerados um gasto desnecessário pelo poder público 
que, para conter a crise, retira direitos historicamente conquistados pela 
classe trabalhadora. Dessa forma, os investimentos sociais passam a ser 
cortados e os serviços públicos sucateados, ganhando então o discurso da 
necessidade de privatização para a melhoria dos mesmos. Assim, o Estado 
comandado por governos alinhados a grupos privatistas, que defendem o 
Estado mínimo de direito, governa para as elites, enquanto os trabalhado-
res, submetidos cada vez mais a trabalhos precarizados ou ao desemprego 
estrutural, sucumbem a uma vida de miséria. Dessa forma, de acordo com 
Espínola e Cavalcante (2014), a educação pública e emancipada passa a ser 
diretamente atacada, através de discursos odiosos e baseados em mentiras, 
bem como, associados também a vultuosos cortes de recursos, em todos 
os níveis do ensino sistematizado para atender a um projeto neoliberal que 
orienta os moldes da educação em países subdesenvolvidos.

Eis um retrato do atual Brasil que, desde 2016, com a deposição da presi-
denta Dilma Rousseff, mediante um processo de impeachmant fraudulento, 
que deu a Michel Temer o governo do país, vive em um contexto de apro-
vação de medidas que são extremamente danosas ao trabalhador como a 
Emenda Constitucional n° 95, a Reforma Trabalhista sob a Lei n°13.467/2017, 
a Terceirização sob a Lei n°13.429/2017, assim como a própria reforma do 
Ensino Médio que veio com um discurso de necessidade de moderniza-
ção do mesmo. Atualmente, sob o governo de Jair Bolsonaro, governo ultra 
conservador e de extrema direita, o desmonte dos direitos sociais e Estado 



2739
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

democrático de direito seguem à todo o vapor: cortes na educação do nível 
básico à pós graduação, Reforma da Previdência seguindo para aprova-
ção no senado, incentivo ao desmatamento da Floresta Amazônica, cortes 
no Ministério da Cultura e Agência Nacional de Cinema, Censura a even-
tos diversos nas universidades públicas, dentro muitos outros retrocessos. 
Essas ações são percebidas como um movimento que desconstrói direi-
tos sociais que foram assegurados a todo cidadão desde a Constituição de 
1988.

Dessa forma, apontamos que a educação, sob o viés de governos alinha-
dos ao grande capital, se encaminha para atender à demanda desse sistema, 
que é uma demanda mercadológica, portanto, não direcionada à formação 
do ser social. A reforma do novo ensino médio sob a Lei n° 13.415/2017, a 
qual modificou toda a sua estrutura e diretrizes, tem no processo de flexibi-
lização do conhecimento, um alinhamento com a flexibilização do modelo 
atual de trabalho. Portanto, se o atual modelo de trabalho requer sujeitos 
multifacetados, que se adaptem às constantes mudanças no mercado, a 
educação se encaminha ao utilitarismo. Consequentemente, o conheci-
mento válido passa a ser não mais o da reflexão, mas sim o do imediatismo. 
Esse é então, o atual modelo de educação de nível médio do Brasil. Sendo 
assim, mediante esse contexto, apresentamos a reforma do novo ensino 
médio sob a Lei n°13.415/2017, como uma política educacional que se volta 
a intensificar as desigualdades de oportunidades entre os jovens da classe 
trabalhadora reforçando a já conhecida dualidade estrutural da educação 
brasileira: o ensino propedêutico para as elites e, o ensino profissionalizante 
destinado a camadas mais pobres.

Metodologia

Com base no método do materialismo histórico dialético partimos da 
categoria da totalidade para compreender os condicionantes históricos e 
sociais que implicam no processo de flexibilização do trabalho e conse-
quentemente na relação que este estabelece com o sistema educacional. 
Utilizamos este método de pesquisa por acreditarmos ser este capaz de 
se apropriar do máximo possível de elementos que compõem a realidade 
(NETTO, 2011). Dessa forma, o objeto investigado será confrontado com 
estudos diversos que tratam dessa temática na qual desvendamos as reais 
proposições da educação pública a qual vem se distanciando cada vez mais 
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de um processo de emancipação humana, encaminhando-se a uma propo-
sição tácita e imediatista.

Nesse sentido a presente pesquisa se fundamenta em uma bibliografia 
marxista que se centra na discursão do trabalho e dos problemas vivencia-
dos pela educação na fase atual do capitalismo onde buscaremos levantar 
as fontes de pesquisas mais relevantes acerca do objeto investigado bem 
como aqueles que não falam sobre ele, mas que são de grande importância 
para a sua compreensão, no dado momento histórico. Essa é também uma 
pesquisa documental, tendo como objeto a lei n° 13.415/2017, onde assim 
como Farias e Bezerra (2011) concordamos que o documento não se faz 
neutro, mas sim pertencente a um jogo de forças, representando os inte-
resses de uma determinada classe social. Dessa fora, o referido dispositivo 
legal, estará sendo analisada como representante dos interesses da classe 
dominante.

3. Fundamentos da categoria trabalho no capitalismo

“Na revolução social os trabalhadores não têm nada a perder, a não ser 
suas cadeias” (MARX, 1949, p.13 apud MANACORDA, 2007, p.59). Iniciamos 
o texto a partir dessa afirmativa, onde Marx faz defesa da classe trabalhadora 
incentivando-o à luta pela superação da propriedade privada. Destacamos 
também que foi Marx, em seus profundos estudos sobre o trabalho que 
compreendeu o seu caráter não natural, mas sim, histórico sendo a partir do 
seu desenvolvimento à luz da propriedade privada que se concentram todas 
as desigualdades sociais (MANACORDA, 2007).

Sobre trabalho, Manacorda (2007), baseado em Marx em seus 
“Manuscritos Econômicos e Filosóficos” de 1844 e Marx e Elgels, em “A 
ideologia Alemã” de 1845-1846, o Trabalho indica a condição humana, 
na perspectiva da economia política, onde a sociedade funda-se tendo 
por base a propriedade privada, dessa forma, está à frente do trabalhador 
como propriedade alheia a ele. Por atividade alheia acresce-se também o 
termo alienado, categoria na qual todo o processo de trabalho é estranho 
ao produtor, num processo de degradação da sua existência. Num segundo 
momento, Marx e Engels retomam essa discussão, agora com novos ter-
mos, afirmando que o trabalho para o homem, perde a sua característica de 
manifestação pessoal, sendo agora a única forma possível de auto manifes-
tação. Nesse ponto, Marx destaca o termo subsumir ao qual, essa condição 
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de trabalho como meio para satisfação de uma necessidade, os indivíduos 
são predestinados a uma determinada classe, ou seja, subsumem como 
membros a essa determinada classe, tratando-se da classe trabalhadora. 
Em contraposição à classe trabalhadora, há aqueles que tudo podem e a 
tudo têm direito, que são representados pela classe dominante.

Para Saviani (2007, pag. 154), sobre Trabalho, [...] “podemos, pois, dizer 
que a essência do homem é o trabalho. A essência humana não é dada ao 
homem, não é divina, nem natural; não é algo que precede a existência do 
homem [...] é produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é o pelo 
trabalho [...]. Saviani nos mostra que o homem não nasce homem, ele se 
transforma e se constrói na produção de sua existência. Sendo assim “a 
produção do homem é ao mesmo tempo a formação do homem, isto é, um 
processo educativo.

nesse sentido que, para Saviani (2007), a origem da educação coincide 
com a origem do próprio homem.

4. A origem da escola enquanto instituição organizadora do 
conhecimento

Quanto à produção de conhecimento e, sistematização desses dentro de 
uma instituição, a escola, essa organização de conteúdos surge pelo ideário 
da sociedade burguesa a qual propôs a universalidade do conhecimento a 
serem dominados pelo homem moderno. Nesse sentido, o surgimento da 
escola no século XIX tem como decorrência a Revolução Industrial, a qual 
tem na indústria, a máquina como o centro do processo revolucionário, onde 
estavam materializadas as funções intelectuais humanas. Portanto, cabia 
ao homem uma instrução mínima para operá-la. Nesse sentido, os países 
envolvidos no contexto da Revolução Industrial, seguiram com a criação dos 
sistemas nacionais de ensino universalizando, a princípio, a escola primá-
ria, que oferecia instrução mínima necessária à convivência e produção na 
sociedade moderna e, posteriormente, os níveis mais avançados de ensino, 
a serem cursados por uma classe superior.

Conforme Marx e Engels (2009) torna-se importante ressaltar que os 
conhecimentos a serem universalizados são as ideias das classes domi-
nantes que expressam suas relações materiais dominantes que por sua vez 
são concebidas como ideias as quais pertencem ao domínio daquela classe. 
Dessa forma, sendo as ideias da classe dominante as ideias dominantes 
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na sociedade, em determinada época histórica, no contexto da escola 
moderna essa surge na intenção de divulgar e defender interesses de clas-
ses. Portanto, como nos afirma Marx e Engels (2009, p. 67),

Os indivíduos que constituem a classe dominante, também têm, 
entre outras coisas, consciência e daí que pensem; na medida 
portanto, em que dominam como classe e determinam todo o 
conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazem em 
toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, dominam 
também como pensadores, como produtores de ideias, regulam 
a produção e a distribuição de ideias do seu tempo; que, portanto, 
as suas ideias são as ideias dominantes da época. [...]

É nesse contexto que surge então, a educação para o trabalho, o qual 
se fundamenta numa necessidade de moralização daquele que produz a 
mercadoria. Conforme Frigoto (1995) nos esclarece, a concepção burguesa 
estabelece o trabalho sendo reduzido a uma coisa, a um objeto, no qual vai 
se estruturando uma percepção de trabalho como ocupação, sendo com-
preendido num contexto à parte do que ele se transformou na sociedade 
capitalista. Contexto esse que tem em sua base uma correlação de forças 
oponentes, onde o mais forte, estrutura todas as relações sociais estabe-
lecidas. Nesse caso, a burguesia estrutura então “todas as propostas de 
educação para o trabalho nos vários âmbitos da sociedade capitalista” (p. 
15). Surge aqui um modelo de educação conformista, baseado na perspec-
tiva positivista, cuja intenção era manter a sociedade como sempre esteve.

Nesse ponto, apresentamos então a categoria Educação que, como se 
sabe, no contexto da Revolução Industrial apresenta-se dentro de uma ins-
tituição de ensino com a finalidade de formar sujeitos com instrução mínima 
para que pudessem operar o maquinário e responder aos seus comandos 
a partir dos códigos apreendidos na escola e assim atuar na expansão e 
desenvolvimento daquele modelo econômico e social, o capitalismo. Para 
Saviani (2007), quanto aos conhecimentos específicos para lidar com o 
maquinário, seu conserto, manutenção e ajustes, esse se deu por um traba-
lhador especialista, formado dentro das próprias fábricas. Aqui seria então 
o marco de surgimento do ensino profissionalizante. Esse é o viés que a 
educação pública toma em toda a sua história: uma formação propedêutica, 
que foi direcionada às elites e, uma formação profissionalizante, que foi pen-
sada para formar a classe trabalhadora.
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5. A flexibilização do trabalho e seus impactos na educação 
sistematizada

Seguindo o mesmo curso, a educação no Brasil surge aos moldes do 
modelo burguês, na própria história que transcorre sobre o desenvolvimento 
e evolução do país considerando a sua própria origem ético-racial indígena, 
portuguesa e africana. Dessa forma, os interesses das distintas classes 
sociais se materializaram em diferentes modelos de educação os quais 
divergiram para cada grupo étnico de nossas origens.

Nesse sentido, as bases de construção da educação brasileira, portanto, 
do ensino médio são marcadas para alicerçarem essa diferença de classes 
e seguir num projeto de desenvolvimento de nação que protege um grupo 
em detrimento do outro. Para tanto, a principal característica da educação 
brasileira é a dualidade do ensino entre uma formação propedêutica e outra 
profissionalizante. Chegamos então, ao objeto de discussão do nosso texto, 
o ensino médio brasileiro sob o viés da profissionalização.

Considerando então, o viés da profissionalização, o conhecimento vem se 
direcionando a um modelo de aprendizagem flexível que conforme Kuenzer 
(2017, p. 348) “a aprendizagem flexível é uma nova forma de mercadoria 
que, para ser produzida e consumida, demanda a formação de subjetivi-
dades flexíveis: pragmatistas, presentistas e fragmentadas”. Dessa forma, 
as propostas educacionais da atualidade se encaminham a um formato 
que induz ao controle das massas e investe pesadamente na alienação do 
sujeito ao conformismo de suas vidas, na aceitação com resiliência daquilo 
que poderão ter acesso dado o fato que a perspectiva empreendedora na 
escola justifica o sucesso ou fracasso de cada um. Associado a isso, o 
atual mundo do trabalho vem sendo dominados pelas novas Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC’s), as quais têm se tornando fonte de 
trabalho no mundo inteiro. Esse trabalho tem se concentrado nos aplicati-
vos de celulares e reúnem em si a principal característica do trabalho que é 
a precarização.

Conforme Souto Maior (2019) apud Biondi e Almeida (2019) o processo 
de precarização do trabalho pelo qual o Brasil está passando, ocorre em 
semelhança com outros lugares no mundo, mas para ele torna-se neces-
sário entender que na periferia do capital, a consequência da precarização 
do trabalho e diminuição da proteção social são sentidos mais rapidamente 
nos países de economia periférica, sendo também muito mais graves ao 
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trabalhador. A atual reforma trabalhista tende ainda a ser mais aprofundada, 
dado o fato de que a economia brasileira não atingiu às “expectativas” de 
seu discurso para aprovação. Essa reforma abre espaço para outras medi-
das tão graves quanto ela, como a Reforma da Previdência.

Diante desse modelo de flexibilização do trabalho, o conhecimento segue 
a mesma dinâmica. Flexibiliza-se o aprendizado de modo a adequá-lo a 
uma rápida mudança conforme as perspectivas de mercado. A dinâmica 
do conhecimento que se direcionava à modalidade profissionalizante, sai de 
um modelo que por anos foi encaminhado ao aprendizado técnico profis-
sional para uma formação mais geral. Nessa perspectiva, acredita-se que o 
aprendizado se dará nas práticas laborais do indivíduo em suas diferentes 
trajetórias profissionais e não mais necessariamente no contexto da escola.

Diferentemente do que ocorria no taylorismo/fordismo, em que 
as competências eram desenvolvidas com foco em ocupações 
previamente definidas e relativamente estáveis, a integração 
produtiva se alimenta do consumo flexível de competências 
diferenciadas, que se articulam ao longo das cadeias produti-
vas. Essas combinações não seguem modelos preestabelecidos, 
sendo definidas e redefinidas segundo as estratégias de con-
tratação e subcontratação que são mobilizadas para atender à 
produção puxada pela demanda do mercado (KUENZER, 2017, 
p. 340).

De acordo com Antunes (2018), essa flexibilização, do trabalho, é fruto 
da redução dos postos de trabalho no mundo contemporâneo. Dessa forma, 
na luta pela sobrevivência e emergência da saída da situação de desempre-
gado, homens e mulheres encontram situações cada vez mais instáveis e 
serviços mais precários. Dessa forma, aqueles que se mantém empregados, 
acompanham dia-a-dia a redução dos seus salários e aniquilação de seus 
direitos sociais, frutos de conquistas históricas. Tudo isso, consequência do 
sistema capitalista que na atualidade sucumbe numa crise cujos efeitos são 
sentidos principalmente pelas populações mais pobres dos países subde-
senvolvidos. Como reflexo da atual crise financeira, a crise no mundo de 
trabalho é sentida em duas vertentes: redução dos postos de trabalho for-
mal e recriação de novas modalidades de trabalhos que podem ser informais 
ou intermitentes os quais são flexíveis e precarizados. Podemos chamá-los 
também de subempregos necessário à sobrevivência humana.
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Dessa forma, a educação tem se encaminhado para atender a essa 
nova demanda do mundo do trabalho. Segundo Kuenzer (2017), as políti-
cas públicas educacionais estando em consonância com as demandas de 
mercado, utilizam-se cada vez mais das TICs para aproximar a educação 
ao novo padrão de comportamento social e laboral cada vez mais ligado à 
informatização. Nesse sentido, as perspectivas de educação para o trabalho 
seguem no modelo já conhecido o qual se encaminha para as distintas clas-
ses sociais. Portanto, a educação para o trabalho não se limita à formação 
também precarizada, pois ela pode ser de nível médio bem como a de nível 
superior, ou formação continuada. A variante aqui é: para quem? Conforme 
a classe social, o modelo de educação poderá ser precário ou assegurado 
todo o capital cultural que educação deveria promover a todos os sujeitos.

6. Resultados e discussão

Quanto à nova estrutura do ensino médio, mediante a atual reforma sob a 
Lei n° 13.415/2017, percebemos uma série de mudanças em suas bases que 
se relacionam à completa modificação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio (DCNEM’s). Essas alterações se referem às mudanças 
estruturais da educação a partir da sua imediata relação com o trabalho.

A partir do trâmite e apresentação da lei do “novo” ensino médio, Kuenzer 
(2017) apresenta a alterações nas DCNEM’s de modo a serem agrupadas 
em dois eixos: a carga horária e a organização curricular. A partir dessas per-
ceberemos que as proposições elaboradas são pensadas de modo a ofertar 
o mínimo, bem como, pela total desconsideração da realidade socioeco-
nômica dos jovens que frequentam o ensino público. Vejamos, a partir de 
Kuenzer (2017), como ficam essas alterações:

• A proposta é que haja uma ampliação da carga horária, considerando 
o mínimo de 800h para 1.400h, a ser atingida até 1000h em um prazo 
de cinco anos, para progressivamente aumentar o tempo de aula de 
cinco a sete horas, tornando o modelo de ensino médio em escolas 
de tempo integral. A escola de tempo integral se faz um empecilho à 
educação de muitos jovens da escola pública, dado o fato de que o 
seu contexto socioeconômico exige que o mesmo trabalhe e auxilia 
na renda da família;

• Para o ensino noturno e a EJA, não há nada definido, apenas que o 
mesmo será adequado “às condições do educando” (BRASIL, 2017). 
Portanto, essa subjetividade poderá vir a ser a oferta do quase nada;
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• Quanto à carga horária da BNCC, ou seja, das únicas disciplinas obri-
gatórias, essa não poderá ser superior a 1.800 do total de aulas para 
o ensino médio. As demais horas serão direcionadas aos itinerários 
formativos;

• No que se refere à carga horária do curso, essa dependerá da área 
escolhida, pois caso a opção seja a educação profissional a sua carga 
horária poderá variar entre 25 e 62% da duração do curso;

• O curso será formado por apenas duas disciplinas obrigatórias ao 
longo dos três anos de curso: matemática e língua portuguesa. As 
demais áreas de conhecimento serão ofertadas pelos itinerários for-
mativos6. Quanto às disciplinas de artes, educação física, sociologia e 
filosofia, devem ser obrigatoriamente incluídas. No entanto, não está 
definida carga horária, um itinerário formativo a ser inserido, ou em 
qual série poderia estar, elas poderão ser alojadas de qualquer forma, 
somente para cumprir uma formalidade da lei;

• A língua inglesa será de inserção obrigatória nos currículos. Quanto 
a outro idioma, será ofertado caso haja disponibilidade nos sistemas 
de ensino;

• Para o itinerário profissionalizante abriu-se espaço para a flexibiliza-
ção das suas competências, ou seja, elas poderão ser comprovadas 
via testes práticos, certificação de algum estabelecimento externo à 
escola, ou ainda, experiência de trabalho supervisionada, desde que 
quaisquer dessas modalidades sejam comprovadas via certificação. 
Os professores dessa modalidade também sofreram esse processo, 
dado o fato de poder ministrar matérias afins da sua habilitação pro-
fissional, mediante apresentação do seu notório saber;

• A oferta dos itinerários formativos será conforme condições estrutu-
rais e humanas da escola, podendo os sistemas de ensino oferecem 
apenas um dentre os cinco.

Nesse sentido, a proposta educacional terá por função a formação de 
um trabalhador conhecedor de tudo e especialista em nada, capaz de exe-
cutar multitarefas em trabalhos temporários, simplificados e repetitivos, 
cuja força de trabalho poderá ser consumida de forma predatória mediante 

6 I – Linguagens e suas Tecnologias; II – Matemática e suas tecnologias; III – Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias; IV – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; V- Formação Técnica e Profissional; 
aproveitamento de disciplinas, do ensino médio, no ensino superior. (BRASIL. Lei nº 13.415/2017).
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as necessidades da produção, consequências das demandas de mercado 
(KUENZER, 2017).

A flexibilização do conhecimento se dá a partir do modelo de Aprendizagem 
Flexível a qual tem como característica a crítica ao academicismo como 
modo de apreensão do conhecimento, pois, para esse modelo o domínio 
da teoria é superado pela prática. Esse modelo considera a apreensão do 
conhecimento algo simples, advindo de metodologias que direcionam um 
saber específico que decorre de alguma demanda mercadológica. Para 
tanto, são selecionadas como metodologias o ensino à distância como meio 
de facilitar o acesso a tais conhecimentos e baratear o processo do mesmo.

O atual ensino médio público segue nessa proposição que direciona a 
aprendizagem para uma flexibilização aos moldes do mercado, ou seja, para 
atender às finalidades de formação dos atuais profissionais exigidos. Dessa 
forma as proposições para o atendimento dessa demanda estarão marca-
das nos conteúdos e metodologias de ensino. A formação de nível médio 
profissional forma para ser multifacetado, ou seja, aceitar quaisquer propos-
tas de trabalho adaptando-se prontamente a mesma, a partir de uma rápida 
formação para tal. Para Kuenzer,

[...], o ensino médio na atual versão integra a pedagogia da acumu-
lação flexível e tem como finalidade a formação de trabalhadores 
com subjetividades flexíveis, por meio de uma base de educa-
ção geral complementada por itinerários formativos por área de 
conhecimento, incluindo a educação técnica e profissional; a for-
mação profissional é disponibilizada de forma diferenciada por 
origem de classe, de modo a levar os que vivem do trabalho a 
exercer, e aceitar, de forma natural, as múltiplas tarefas no mer-
cado flexibilizado (2017, p.341).

Desse modo, reafirmamos que a proposição feita pela Lei n° 13.415/2017, 
traz em si o mesmo modelo estrutural da educação de nível médio no Brasil 
desde a sua implantação, pois, a partir dos itinerários formativos aos quais 
se apresentam o currículo, já há um direcionamento do futuro profissio-
nal a ser seguido por aqueles que passarem pela escola pública. Sabendo 
que esse modelo de escola é para os filhos da classe trabalhadora, a não 
alteração do modelo estrutural do “novo” ensino médio apenas retoma a 
discussão já apresentada no início desse texto na qual a divisão social do 
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trabalho terá na educação o seu principal meio de perpetuação da estru-
tura social que divide a sociedade entre aqueles que comandam, e vivem da 
exploração do trabalho do outro, desfrutando de todas as benesses de uma 
vida digna e aprazível, e, aqueles que tudo produzem através da sua força 
de trabalho, muitas vezes de forma degradante, subsumindo a ele, e, sem 
direitos ao usufruir daquilo que produziram, retiram desse tão somente um 
salário para uma sobrevida.

Considerações finais

Para manter seu nível de desenvolvimento em escala sempre crescente, 
o capital tem se utilizado do trabalho - encarado aqui como uma mercadoria 
que gera valor – de acordo com as suas necessidades. Ou seja, quando se 
é necessário empregar mais trabalhadores e assim elevar o processo pro-
dutivo, se emprega; quando é preciso reduzir o número de funcionários, e 
consequentemente os seus salários, assim se faz. Se flexibiliza, assim como 
se precariza o trabalho, apenas para atender as exigências do capital.

Assim também ocorre na educação, encarada como mercadoria. A edu-
cação para o trabalhador no sistema do capital, em especial nas atuais 
conjunturas, deve ser precarizada ao máximo, afim de que não se estabe-
leça entre a classe trabalhadora seres críticos da ordem vigente.

Nesse sentido, o papel da educação no capital se configura em criar mão 
de obra barata para atender as exigências imediatas do sistema de mer-
cado. Forma-se assim uma camada de trabalhadores capazes de executar 
inúmeras tarefas, porém, não conhecendo de fato, nenhuma.

Todos os ataques contra a educação pública, que se estende dos cor-
tes no financiamento da educação em seus diversos níveis, a ataques de 
repressão físicas e ideológica a estudantes e professores, não estão distan-
tes dos demais ataques contra os direitos adquiridos historicamente pela 
classe trabalhadora. Os ataques aos direitos da classe trabalhadora, tem se 
intensificado ao longo dos últimos anos como a reforma do ensino médio, 
reforma da previdência, terceirização entre outros. Todas essas medidas de 
retrocesso fazem parte de um único projeto, o de colocar todos os efeitos e 
danos da crise capitalista na conta da classe trabalhadora.

Dessa forma, a proposição da Lei n° 13.415/2017 segue no sentido de 
desconstruir a educação pública atendendo aos interesses de mercado. 
Com a proposta dos itinerários formativos, esvazia-se o currículo, portanto, 
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impossibilitando ao jovem da classe trabalhadora a seguir os seus estudos 
no ensino superior, onde poderia ter acesso a melhores profissões. Firma-se 
mais uma vez a dualidade do ensino para distintas classes. Conforme está 
proposto, ao jovem egresso do ensino médio público, restará como alterna-
tiva inserir-se no mercado de trabalho precarizado, tendo em vista que os 
conhecimentos apreendidos na escola não lhes serão suficientes na con-
quista de um trabalho melhor.

É nesse sentido que, mais do que nunca tornasse necessário à ruptura 
com o modo de produção capitalista. O projeto de uma sociedade mais justa 
e humana para todos, para além dessa que é nos dada, deve ser uma luta 
constante de toda a classe trabalhadora.
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Resumo: Discute-se neste trabalho a definição histórica, política e econô-
mica dos gastos sociais a partir da formulação do chamado fundo público 
no estado de bem estar social europeu e no atual capitalismo neoliberal, 
enfatizando-se os gastos com oferta de educação pública e a situação do 
Brasil atualmente. Metodologicamente, esta é uma revisão de literatura que 
se utiliza da pesquisa documental. A discussão teórica é pautada em autores 
como Saviani (2008); Smith (1996); Oliveira (1998) e Paulani (2008), dentre 
outros. O fundo de arrecadação funciona como um grande centralizador de 
recursos, não somente monetários, mas também para influenciar decisões 
de investimentos, ou seja, alocação de recursos para uma determinada área 
ou não na sociedade e a classe social que o controla mantém uma fonte de 
poder. Compreender esse poder, em suas formações históricas e sociais, é 
um passo para a correta luta para superação e a educação é um fator fun-
damental, pois não podemos perder de vista que se trata de um direito que 
não pode ser negado a nenhum ser humano.
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Introdução

O capitalismo concentra a propriedade dos meios de produção. Desprovido 
destes, ao trabalhador resta a possibilidade de venda de sua força de trabalho 
no mercado ao capital. Essa apropriação privada, por uma classe social minori-
tária, tem consequências para a sociedade em que vivemos e para as políticas 
públicas adotadas pelo Estado, centralizador dos recursos arrecadados tanto 
de trabalhadores como dos próprios capitalistas. Assim, a política econômica 
(no que se refere à política fiscal, define os gastos públicos e a arrecadação) 
adotada por esse mesmo Estado terá um forte influência da classe capita-
lista detentora dos meios de produção.

Com isso, a produção social da riqueza fica subordinada aos inte-
resses privados da classe que detém o controle dos meios de 
produção. (...) Na medida em que esse tipo de sociedade consti-
tui, como seu elemento regulador, um Estado, consequentemente 
capitalista, a “política econômica” impulsionada por esse Estado, 
tendo em vista o desenvolvimento e a consolidação da ordem 
capitalista, favorecerá os interesses privados sobre os interesses 
da coletividade (SAVIANI, 2008, p. 01).

No entanto, mesmo favorecendo os interesses da classe capitalista, o 
Estado se vê numa situação de que não pode simplesmente ignorar os efei-
tos danosos deste modo de produção, pois isto seria prejudicial a sua própria 
sobrevivência pertencente a um modo de produção capitalista. Smith (1996) 
deixa claro que se não for feito nada com respeito aos efeitos danosos da 
divisão do trabalho, produziríamos pessoa que não seriam bons cidadãos e 
poderiam, assim, revoltar-se contra o soberano. Embora o contexto histó-
rico sobre o qual Smith elabora suas análises não esteja definido de forma 
tão clara as funções estatais, já era percebido por ele que o Estado teria um 
papel fundamental na consolidação dessa sociedade baseada na relação 
entre trabalhadores e capitalistas.

Nesse sentido é que, paralelo à política econômica, surge a política social, 
como forma de contrabalancear as contradições desta sociedade que é por 
essência concentradora.
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Configura-se, assim, o caráter anti-social da “política econômica” 
cujos efeitos, entretanto, contraditoriamente, atuam no sentido 
de desestabilizar a ordem capitalista em lugar de consolidá-la. 
Para contrabalançar esses efeitos é que se produz, no âmbito do 
Estado, a “política social”, abrangendo ações nas áreas da saúde, 
previdência e assistência social, cultura, comunicações e educa-
ção (...) (SAVIANI, 2008, p. 02).

Discute-se, neste trabalho, a historicidade dos gastos sociais a partir da 
formulação do chamado fundo público, ou seja, a capacidade centraliza-
dora que o Estado tem para definir regras de arrecadação de tributos e dos 
seus usos. Dessa forma, discute-se como era implementada as políticas 
sociais no chamado estado de bem-estar social, enfatizando a função de 
reprodutora da força de trabalho e de acumulação de capitais que esses 
gastos representavam para a sociedade. Na sequência, analisa-se o papel 
do Estado com a crise desta forma de atuação estatal, com ênfase para o 
pagamento de juros e a educação pública.

Metodologia

Esta é uma revisão de literatura que se utiliza também da pesquisa docu-
mental e é parte de uma pesquisa mais ampla que analisa o financiamento 
público da educação superior brasieira. Este trabalho utiliza documentos 
do site de dados do site do Tesouro Nacional e do Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário- IBTP.

Desenvolvimento

O Estado, portanto, na contemporaneidade, tem nas políticas sociais 
uma forma de minimizar os danos causados pela concentração privada da 
riqueza, transformando educação, previdência e saúde, em direitos sociais, 
acessíveis a todos os cidadãos, independentemente de sua capacidade de 
pagamento. Essa concepção é fundamental para que possamos lutar por 
uma sociedade justa e igualitária, baseada no trabalho cooperativo e harmo-
nioso com as pessoas e com a natureza.

Assim, ao discutir a questão da constituição e uso do fundo público, do 
ponto de vista dos gastos sociais e do seu financiamento pela sociedade, 
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devemos lembrar que a fonte de recursos para este fundo comum a toda a 
sociedade é originária da exploração do trabalho pelo capital no processo 
produtivo. No entanto, a destinação desses recursos em proveito dos traba-
lhadores e de todos os desprovidos de propriedade é uma luta que se trava 
no quotidiano. Adam Smith (1996), ao contrário dos seus atuais descenden-
tes em teoria, enfatiza que a relação entre trabalhador e patrão não é e nem 
pode ser harmônica:

Os trabalhadores desejam ganhar o máximo possível, os patrões 
pagar o mínimo possível. Os primeiros procuram associar-se 
entre si para levantar os salários do trabalho, os patrões fazem o 
mesmo para baixá-los. Não é difícil prever qual das duas partes, 
normalmente, leva vantagem na disputa e no poder de forçar a 
outra a concordar com as suas próprias cláusulas. (SMITH, 1996, 
p. 118)

Então, não se trata somente de um direito, mas da correta remuneração 
àqueles que produzem a riqueza, os trabalhadores e trabalhadoras deste 
mundo. No entanto, a própria destinação destes recursos segue esta lógica 
exposta por Smith (1996), na qual não há uma harmonia em que Estado 
beneficiará a todos de forma universal.

No entanto, mesmo sendo uma forma de minimizar os danos do capita-
lismo, as políticas sociais são vistas no Brasil não como direitos, mas como 
custos que a sociedade tem que arcar. Os controladores do poder e seus 
representantes, principalmente os neoliberais, querem impor à sociedade a 
sua sociabilidade, na qual tudo é transformado em mercadoria e subme-
tida às leis do mercado. Os direitos, transformados em serviços, devem se 
submeter à lógica de mercado e não do atendimento a todos que precisam. 
Nesse sentido, não se discute quanto de lucro ou juros vai para as contas 
dos capitalistas e suas corporações, mas procura-se colocar a discussão 
unicamente no campo de déficit, como se todos os recursos da sociedade 
se reduzissem ao valor arrecadado pelo Estado via tributação. Saviani (2008) 
observa que nesta sociedade:

As necessidades sociais são analisadas sob o crivo da “relação 
custo-benefício”. Assim, os direitos sociais conquistados a duras 
penas pelo povo brasileiro hoje são classificados como “Custo 
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Brasil”. As carências de educação, saúde ou segurança são con-
sideradas seja diretamente como custos, na medida em que 
impedem ou retardam ou tornam mais onerosos os investimen-
tos no desenvolvimento econômico, seja como custos para a 
sociedade que, através do Estado, terá que investir recursos para 
supri-las. E o Estado, submetido a essa mesma lógica, tenderá a 
atrofiar a política social, subordinando-a, em qualquer circuns-
tância, aos ditames da política econômica (SAVIANI, 2008, p. 05).

Antes de analisarmos o fundo público no contexto do modelo de acumu-
lação kenesyano europeu, no Estado de Bem Estar Social, quando o Estado 
tinha a função de proporcionar o atendimento dos direitos considerados uni-
versais, para os trabalhadores e de considerar este mesmo atendimento no 
capitalismo sob o domínio do neoliberalismo, é necessário esclarecer o que 
entendemos por educação. Defini-la é fundamental, pois a compreensão 
das políticas públicas devem ser fundamentadas em uma educação formal 
como um direito universal. Assim, de acordo com Saviani (2008):

O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, 
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histó-
rica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto 
da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elemen-
tos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da 
espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro 
lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais ade-
quadas de atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2008, p. 21)

O uso do fundo público, numa perspectiva de inclusão social, portanto, 
deve ter como uma de suas metas atingir esse objetivo, que é tornar aces-
sível a todos os saberes sistematizados pela humanidade em suas relações 
sociais.

Assim, historicamente, o Fundo Público, expresso por meio do orçamento 
governamental, insere-se, no capitalismo pós-crise de 1929, nas políticas 
keynesianas de intervenção estatal como forma de conter a crise de ausên-
cia de demanda efetiva, ocasionada pela crise de superprodução sem a 
correspondente no consumo, e exerce uma função fundamental nas políti-
cas macroeconômicas, sendo essencial tanto na esfera da acumulação de 
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capital quanto no âmbito das políticas sociais1. Até então o papel do Estado 
na solução das crises próprias desse sistema que visa essencialmente o 
lucro era secundário. O fundo público e mais propriamente a ação estatal 
assumem um papel relevante para a manutenção do capitalismo na esfera 
propriamente econômica e na garantia de minimizar as contradições desta 
sociabilidade, via gastos sociais. De acordo com Oliveira (1998):

Nas últimas cinco décadas, acelerada e abrangentemente, o que 
se chama Welfare State, como consequência das políticas origi-
nalmente anticíclicas de teorização keynesiana, constituiu-se no 
padrão de financiamento público da economia capitalista. Este 
pode ser sintetizado na sistematização de uma esfera pública 
onde, a partir de regras universais e pactuadas, o fundo público, 
em suas diversas formas, passou a ser o pressuposto do finan-
ciamento da acumulação de capital, de um lado, e, de outro, do 
financiamento da reprodução da força de trabalho, atingindo glo-
balmente toda a população por meio dos gastos sociais. (p. 20).

A forma como ocorre a reprodução da força de trabalho via fundo público 
se expressa em alguns benefícios ofertados aos cidadãos, como enumera 
Oliveira (1998):

A medicina socializada, a educação universal gratuita e obrigató-
ria, a previdência social, o seguro-desemprego, os subsídios para 
transporte, os benefícios familiares (quotas para auxílio-habita-
ção, salário família) e, no extremo desse espectro, subsídios para 
o lazer, favorecendo desde as classes médias até o assalariado 
de nível mais baixo, são seus exemplos. (p. 20)

Por outro lado, no que tange à acumulação de capital, temos diversas for-
mas de atuação do Estado que traduzem esta forma de contribuir, segundo 
esclarece Oliveira (1998), via fundo público, com a essência do capitalismo:

(...) inclui desde os recursos para ciência e tecnologia, passa 
pelos diversos subsídios para a produção, sustentando a compe-
titividade das exportações, vai através dos juros subsidiados para 
setores de ponta, toma em muitos países a forma de vastos e 
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poderosos setores estatais produtivos, cristaliza-se numa ampla 
militarização (as indústrias e os gastos em armamentos), sus-
tenta a agricultura (o financiamento dos excedentes agrícolas 
dos Estados Unidos e a chamada “Europa Verde” da CEE), e o 
mercado financeiro e de capitais através de bancos e/ou fundos 
estatais, pela utilização de ações de empresas estatais como 
blue chips, intervém na circulação monetária de excedentes 
pelo open market, mantém a valorização dos capitais pela via da 
dívida pública etc. (OLIVEIRA, P. 1997, p. 20)

O financiamento, por parte do Estado, via fundo público, das políticas 
sociais que, de acordo com Oliveira (1997), estas se constituíram numa 
forma de pagamento de salário indireta, garante, por não necessitar o tra-
balhador pagar diretamente por esses serviços, a expansão do mercado de 
consumo, o que contribui diretamente com a expansão capitalista.

O crescimento do salário indireto, nas proporções assinala-
das, transformou-se em liberação do salário direto ou da renda 
domiciliar disponível para alimentar o consumo de massa. O 
crescimento dos mercados, especialmente do de bens de con-
sumo duráveis, teve, portanto, como uma de suas alavancas 
importantes, o comportamento já assinalado das despesas 
sociais públicas ou do salário indireto. (OLIVEIRA, 1997, p. 22)

A presença dos fundos públicos na reprodução da força de trabalho e 
gastos sociais é uma questão estrutural do capitalismo, diferenciando-se, 
fundamentalmente, da atuação dos Estados em momentos históricos ante-
riores à consolidação do capitalismo no século XX. Segundo Oliveira (1998, 
p.20), “(...) a formação do sistema capitalista é impensável sem a utilização 
de recursos públicos, que em certos casos funcionaram quase como uma 
‘acumulação primitiva’ (…)”. No entanto, no capitalismo contemporâneo, esta 
atuação do Estado entra na estrutura mesma do funcionamento do capital 
na sua reprodução constante:

Contra esse caráter pontual, que dependia ocasionalmente 
da força e da pressão de grupos específicos, o financiamento 
público contemporâneo tornou-se abrangente, estável e marcado 
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por regras assentidas pelos principais grupos sociais e políticos. 
Criou-se, como já se assinalou, uma esfera pública ou um mer-
cado institucionalmente regulado. (OLIVEIRA, P. 1998, p. 20)

Para esta função, o fundo público envolve toda a sua capacidade, a par-
tir de seu poder central, de mobilização de recursos que o Estado tem para 
intervir na economia, seja através das empresas públicas ou pelo uso da 
política econômica (fiscal e monetária) isso tudo expresso pelo orçamento 
público. Uma das principais formas da realização é por meio da extração de 
recursos da sociedade na forma de impostos, contribuições e taxas, ou seja, 
da mais-valia socialmente produzida.

Esta realidade, originada, como dito, a partir da crise de 1929, tornou-se 
padrão de financiamento e pertence à estrutura do capital. No entanto, esta 
realidade se modificou a partir da reestruturação produtiva da economia e da 
crescente financeirização. Oliveira (1998) se refere a esta mudança quando 
diz que as economias viviam uma circularidade. Esta se baseava nos ganhos 
de produtividade com repasse para os salários dos trabalhadores, que obti-
nham ganhos reais. Nos estados nacionais europeus (esta realidade não é 
totalmente vista no Brasil) esta circularidade se mantinha até o momento 
em que a exportação de capitais produtivos para outros locais do globo fize-
ram com que os estados nacionais se encontrassem com um déficit, pois ao 
migrar para outros Estados, os capitais não contribuíam mais na formação 
dos fundos públicos de seus países originais. Isso contribuiu para aumentar 
o déficit e com isso diminuir a possibilidade de arcar com os gastos. Aqui 
começa ou se aprofunda a disputa pelo fundo público. De um lado os gastos 
sociais e de outro os gastos com a acumulação de capital.

A presença dos fundos públicos, pelo lado desta vez da repro-
dução da força de trabalho e dos gastos sociais públicos gerais, 
é estrutural ao capitalismo contemporâneo, e, até prova em 
contrário, insubstituível. (…) O padrão de financiamento público 
do Estado-Providência é o responsável pelo continuado déficit 
público nos grandes países industrializados. (OLIVEIRA, 1997, 
p.23).

Assim, a atuação do Estado tanto na reprodução da força de traba-
lho como diretamente na acumulação de capital é fundamental para a 
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reprodução desta sociedade e da valorização constante do capital, condi-
ção número um da existência do capitalismo. Como vimos, a reprodução da 
força de trabalho beneficia diretamente o capital, pois ao financiar os direi-
tos sociais, libera o salário do trabalhador para o consumo, dispensando-o 
desses gastos. No entanto, com a crise do Estado que viu sua arrecadação 
cair, essa relação entre política social e investimentos estatais, em tempos 
de neoliberalismo, tende a fortalecer a acumulação de capital (produtivo ou 
financeiro, via pagamento da dívida pública) em detrimento da reprodução 
da força de trabalho. Para Oliveira (1997):

o neoliberalismo constitui o discurso mais congruente com a 
etapa capitalista que se inicia, já que defende e justifica as práticas 
mais adequadas a esse novo momento (a desregulamentação, 
principalmente para o capital financeiro dominante, em busca de 
valorização constante). O discurso keynesiano do período ante-
rior não servia mais. O estímulo à demanda agregada garantidor 
do pleno emprego, que implicava gastos públicos substantivos 
(com bens públicos e mecanismos de proteção social), não podia 
mais continuar, dada a crise que então se vivia e que atingia o 
próprio equilíbrio fiscal. (OLIVEIRA, 1997, p. 25).

Neste contexto entram as ações do Estado na manutenção das políticas 
sociais de maneira focada, em oposição à forma anterior universal de direi-
tos, uma vez que pela política neoliberal a atuação estatal no que se refere 
a financiamento é limitada às atividades que fazem funcionar o próprio 
sistema capitalista em sua dinâmica de acumulação financeira. Conforme 
salienta Paulani (2008):

(...) Era preciso restringir o Estado às suas funções mínimas: 
diligenciar pela manutenção das regras que permitem o jogo 
capitalista e produzir os bens públicos por excelência, ou seja, 
justiça e segurança. Finalmente, a crise que comprimia as mar-
gens de lucros tinha de ser amenizada com redução de gastos 
com pessoal e flexibilização da força de trabalho, uma vez que as 
garantias sociais conferidas a esta última tornavam-se agora um 
custo insuportável e inadmissível. (p.77),
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Nesse sentido, o Estado seria um garantidor de funcionamento das regras 
capitalistas, no qual contribuiria para amenizar as reduções nas taxas de 
lucros. Outra frente nessa luta do neoliberalismo seria transformar em fonte 
de lucro os bens que eram direitos e que serviam como forma de reprodução 
da força de trabalho. Neste caso, como é recomendado pelos organismos 
internacionais, a educação pública deve ser apenas a básica. A arrecadação 
oriunda dos tributos não poderia financiar direitos, mas ser mais um meio 
de financiamento do Estado para garantir a valorização do capital financeiro.

Paulani (2008) elenca alguns motivos pelos quais o Estado, para garantir 
a valorização financeira, deve se abster de financiar direitos sociais, limi-
tando os gastos. Um primeiro motivo a manutenção de uma taxa de juros 
reais razoavelmente alta. A taxa ditada pelo governo orienta as taxas gerais 
da economia. Assim, para que os juros sejam garantidos, os orçamentos 
governamentais não devem se esforçar para escolher entre gastos reais em 
direitos ou juros: “taxas de juros mais elevadas implicam crescimento das 
despesas do Estado com serviço da dívida, e é preciso que sobre espaço em 
outras despesas (gastos sociais, investimentos em infraestrutura) para que 
esse aumento de despesas possa ser enfrentado.” (PAULANI, 2008, p.88). 
Assim, ao mesmo tempo que altas taxas de juros requerem altos paga-
mentos, deve o Estado controlar seus gastos para não comprometer essa 
forma de valorização do capital. Outro argumento se refere à inflação. Esta 
não pode ser alta, e isso inutiliza o recurso da política econômica à emis-
são de moeda, como forma de financiar os gastos públicos, uma vez que a 
inflação é pro-devedor, reduzindo assim os juros reais. Nesse sentido, “(…) 
como cabe ao Estado controlar a oferta de moeda, é preciso que ele não seja 
constrangido a aumentá-la indevidamente para fazer frente a gastos des-
controlados.” (PAULANI, 2008, p.88). Conforme salienta a autora, o capital 
financeiro se apropria de parte da mais-valia sem entrar na esfera produtiva 
e para isso:

A garantia do controle dos gastos públicos, da taxa de inflação 
reduzida e do juro real elevado é ao mesmo tempo a garantia da 
remuneração real desse ‘capital fictício’, como o chama Marx. 
Uma parte substantiva dos impostos que o Estado recolhe a par-
tir da geração efetiva de renda pela sociedade num determinado 
período de tempo utilizada para enfrentar o serviço da dívida, de 
modo que os detentores desses ativos recebem uma parcela da 
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renda real produzida nesse lapso, mesmo sem terem tido qual-
quer papel em sua produção. Ora, um Estado com gastos fora de 
controle induz a elevações da taxa de inflação, e isso, combinado 
ao juro real reduzido, problematiza a efetividade dessa transfe-
rência. (PAULANI, 2008, p.78),

É nesse contexto de neoliberalismo, o qual iguala direitos sociais a merca-
doria, que se encontra a sociedade brasileira no momento atual. A educação 
pública, portanto, reflete esta condição e segue sendo deixada de lado.

Resultados e discussão

As políticas públicas, no ideário neoliberal, devem se restringir ao máximo. 
Há uma disputa pelos benefícios do fundo público no qual prevalece a lógica 
financista da economia. Assim, de acordo com o ESTUDO SOBRE OS DIAS 
TRABALHADOS PARA PAGAR TRIBUTOS (2016) realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário- IBTP:

Em 2003, do seu rendimento bruto o contribuinte brasileiro 
teve que destinar em média 36,98% para pagar a tributação 
sobre os rendimentos, consumo, patrimônio e outros. Em 2004 
comprometeu 37,81%, em 2005 destinou 38,35%, em 2006 des-
tinou 39,72%, em 2007 comprometeu 40,01%, em 2008 destinou 
40,51%, em 2009 comprometeu 40,15%, em 2010 comprometeu 
40,54%, em 2011 comprometeu 40,82% do seu rendimento bruto, 
em 2012 40,98%, em 2012 comprometeu 40,98% do seu rendi-
mento bruto, em 2013 o total de 41,10%, passando para 41,37% 
no ano de 2014, permanecendo neste índice também em 2015, 
sendo que nesse ano de 2016 esse comprometimento dos seus 
rendimentos chegou em 41,80%. (AMARAL et al., 2016, p. 1).

Na tabela 1, abaixo, apresentamos os recursos arrecadados pelo governo 
federal no período de 2008 a 2017 e porcentagem desses montantes que 
são destinados ao pagamento de juros. Verificamos que uma parte con-
siderável das receitas é utilizada para pagamento de juros, em detrimento 
de bens e serviços úteis à população. Esses valores refletem uma taxa de 
juros das maiores do mundo. Uma das consequências desses elevados 
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pagamentos de juros tem sido o aumento da carga tributária aos trabalha-
dores, mais uma forma de expropriação de mais-valia, e uma redução dos 
montantes para as áreas sociais. Percebe-se, portanto, um aumento que 
ocorre de forma gradual e constante ao longo dos anos.

Tabela 1: valores das receitas federais e pagamentos de juros nominais em R$ Milhões-
Valores de Out/18 – IPCA.

ANO RECEITAS (R$ Milhões) JUROS NOMINAIS (R$ 
Milhões)

PORCENTAGEM DOS JUROS EM 
RELAÇÃO ÁS RECEITAS

2008 1.291.661,81 96.198,70 7,45%

2009 1.269.389,07 149.806,40 11,80%

2010 1.503.454,83 124.508,70 8,28%

2011 1.518.195,35 180.553,10 11,89%

2012 1.544.794,48 147.267,60 9,53%

2013 1.617.234,68 185.845,70 11,49%

2014 1.577.166,07 251.070,20 15,92%

2015 1.478.637,32 397.240,40 26,87%

2016 1.432.321,86 318.362,10 22,23%

2017 1.455.378,92 340.907,30 23,42%

Fonte: : http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/resultado-do-tesouro-nacional

Considerações finais

O fundo de arrecadação defendido deste os liberais funciona como um 
grande centralizador de recursos, não somente monetários. Além do seu 
eminente valor financeiro, ele possui influencia decisões de investimentos, ou 
seja, alocação de recursos para uma determinada área ou não na sociedade 
e a classe social que o controla mantém uma fonte de poder. No entanto, este 
poder não é absoluto e tampouco inquestionável. Compreendê-lo, em suas 
formações históricas e sociais, é um passo para a correta luta para supe-
ração de fontes de desigualdades sociais. A educação, conforme conceito 
defendido por Saviani no início desta discussão é um fator fundamental, por 
não perder de vista que se trata de um direito que não pode ser negado a 
nenhum ser humano.
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TRABALHO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
SOCIEDADE CAPITALISTA

Jaiane Souza da Silva1 | Daniele Kelly Lima de Oliveira2

Resumo: A educação é fundamental para o desenvolvimento humano, pois 
ela capacita o homem de diversas maneiras para realizar suas atividades, 
visto que atua na transmissão do conhecimento historicamente produzido 
pela humanidade para as gerações futuras. No entanto, como está posta 
atualmente nos faz questionar para quais competências ela nos capacita e se 
seu conhecimento repassado é algo que está ao alcance de todos de forma 
igualitária. Na sociedade capitalista, a educação está vinculada aos interesses 
dominantes e apresenta uma dualidade na transmissão de conhecimento, 
uma vez que oferece um ensino integral para classe dominante, que os capa-
cite a gerir seus negócios, e um ensino parcial para a classe trabalhadora, que 
os forme para ser mão de obra no mercado de trabalho. Neste contexto anali-
samos em qual medida as políticas educacionais auxiliam para a continuação 
desta divisão, pois são elaboradas, em sua maioria, pela classe detentora do 
poder. Esta pesquisa apresenta um caráter bibliográfico e documental que nos 
possibilita o estudo sobre as políticas educacionais e seus desdobramentos 
para a população em geral. Está baseada nas pesquisas dos documentos que 
regem a educação brasileira, como a LDB 9394/96 e autores que investigam a 
temática, como Tonet, Peroni e Santos. O estudo nos proporcionou o conheci-
mento sobre o contexto no qual foram elaboradas as políticas educacionais, e 
quais as funções que elas desempenham na educação atualmente.
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Introdução

A educação brasileira vem se modificando ao longo dos anos, mudan-
ças estas que trouxeram avanços e retrocessos. A educação está 
vinculada ao homem desde seus primórdios, e em cada modo de pro-

dução ela foi recebendo um papel adicional e diferente. Nas comunidades 
primitivas, ela era direcionada a todos, para o bem comum daquele povo, 
uma educação voltada para os princípios de igualdade e formação integral, 
para o convívio em sociedade. “A sua educação não estava confiada a nin-
guém em especial, e sim à vigilância difusa do ambiente” (PONCE, 1989, p. 
18).

Com o surgimento da propriedade privada e a divisão de classes, a edu-
cação também sofreu alterações, aquela que era antes transmitida a todos 
sem distinção, passou a ser transmitida por processo dualista, um ensino 
omnilateral para a classe dominante, e outro fragmentado para a classe 
dominada.

Pensando com Lukács (2012), na esteira de Marx, entendemos o traba-
lho como a categoria fundante do ser social, que para dar conta de todas 
as necessidades humanas chama vida novos complexos sociais, como é 
o caso da educação, que tem como função ontológica a transmissão dos 
conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade para as gera-
ções futuras, garantindo a contínua possibilidade de produção do novo e 
corroborando com o processo de humanização. Entretanto, mesmo não 
perdendo sua função ontológica, observa-se que nas sociedades de classe 
são atribuídas novas funções ao complexo social da educação, de forma que 
ela atue no processo de reprodução do sistema vigente. No escravismo, por 
exemplo, a educação era negada a população negra, e utilizada como ferra-
menta na manutenção do escravismo, pois toda a cultura dos escravizados 
era apresentada como algo menor e, muitas vezes, era feita uma demoni-
zação dos hábitos, religião, danças, vestimentas, ou seja, da cultura de um 
povo, e do próprio povo, que era apresentado como inferior biologicamente.

Já com a instauração do modo de produção capitalista a educação passa 
por um processo de mercantilização, desdobramento do trabalho explorado 
e assalariado, passou a ser destinada a classe trabalhadora um modelo 
fragmentado e aligeirado, com vistas a formação de mão de obra, e portanto, 
pautada pela negação do conhecimento, enquanto que aquela destinada à 
classe dominante é omnilateral, ou seja, trata-se de um modelo que permite 
ao homem o desenvolvimento de todas as suas potencialidades.
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Ainda no capitalismo, o complexo social da educação é visto como 
Panaceia, responsável pela solução de todos os males, numa profunda 
inversão das causas reais das problemáticas sociais, que tem sua origem 
no modo como a sociedade produz sua existência e organiza a sociedade, 
no complexo social do trabalho. Como no capitalismo o trabalho é explorado 
e assalariado, a produção da desigualdade é inerente à sua própria organi-
zação, portanto essa desigualdade só encontra solução na superação da 
sociedade de classes e do trabalho explorado e não somente no complexo 
da educação, como a classe dominante quer nos fazer acreditar.

A reprodução das desigualdades sociais encontra ressonância num 
modelo de educação dualista a serviço do modo de produção capitalista, 
que gera lucro e permanência de poder, contando com a ajuda do Estado, 
que como afirmam Marx e Engels (2007) “o executivo no Estado moderno 
não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe 
burguesa” (p. 42).

As políticas públicas educacionais brasileiras nos remetem a um quadro 
alarmante no processo de ensino. Com suas práticas fundamentadas no 
neoliberalismo, encontramos uma educação precarizada a serviço do mer-
cado que, disponibiliza mão de obra barata e formação incompleta. O Estado 
apresenta políticas sociais que não abrangem os interesses da população 
em geral e neste contexto, a educação se encontra em crise e com políticas 
públicas que não asseguram equidade e nem igualdade.

A presente pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa-descri-
tiva que nos proporciona uma discussão acerca da problematização das 
políticas públicas para a educação a partir dos anos de 1990, e seus desdo-
bramentos para crise da educação na atualidade. Esta temática é resultado 
das discussões que levaram a construção de minha monografia, orientada 
pela professora Dra. Daniele Kelly, no curso de Pedagogia da universidade 
Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no ano de 2018, intitulada: Educação 
em tempos de precarização: uma análise onto-histórica, e que nos propor-
ciona investigar os caminhos das políticas educacionais brasileiras. Neste 
contexto, esta pesquisa tem como objetivos compreender a influência do 
sistema capitalista para as políticas públicas educacionais, analisar os 
avanços e retrocessos das legislações para a educação e, discutir o papel 
ontológico da educação para a formação integral. Utilizamos uma proposta 
de metodologia bibliográfica e documental baseado nas pesquisas de Ponce 
(1989); Santos (2017); Freres, Rabelo e Mendes Segundo (2008) e documen-
tos da legislação brasileira.
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A pesquisa justifica-se relevante mediante a crise educacional atual e o 
desejo que nos cerca por uma educação emancipatória e acessível a todos. 
Apresenta o estudo sobre a educação como complexo fundado pelo traba-
lho e os desdobramentos das políticas públicas educacionais a partir dos 
anos 1990.

Metodologia

A pesquisa apresenta um cunho qualitativo-descritivo de caráter biblio-
gráfico e documental baseado nas pesquisas de Ponce (1989), Peroni (2003); 
Freres, Rabelo e Mendes Segundo (2008); Santos (2017) e os documentos da 
legislação brasileira: Lei de diretrizes e bases da educação brasileira (2017); 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013) e Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1997).

Desenvolvimento

Compreender o sistema educacional atualmente é uma tarefa que nos 
exige uma reflexão histórica, pois a crise da educação brasileira não é algo 
que aconteceu de imediato, ela vem sofrendo transformações ao longo dos 
anos. Para nos aproximarmos desta reflexão é necessário um estudo que 
analise a educação como um complexo fundado pelo trabalho para garantir 
a reprodução social.

A crise da educação está inteiramante ligada à crise do modo de produção 
vigente, o sistema capitalista, que nos oferece uma educação fragmen-
tada e com políticas neoliberais que asseguram a permanência da classe 
dominante no poder. Os documentos que norteiam a educação brasileira 
são cheios de controvérsias, pois apresentam o desejo da erradicação da 
pobreza, uma educação igualitária, e ao mesmo tempo possuem em seus 
textos argumentos que viabilizam a dicotomia do ensino e a qualificação 
barata para o mercado de trabalho.

Resultados e discussão

Para a ontologia marxiana-lukacsiana o trabalho é a categoria fundante 
do ser social, é através do trabalho que diferenciamos o homem das demais 
espécies de seres. Esta diferenciação ocorre devido ao homem ter sua rela-
ção direta com a natureza e ser o único capaz de transformá-la para atender 
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suas necessidades com uma finalidade previamente idealizada. O trabalho 
é a primazia do homem com ser social, mas necessita de outros complexos 
para garantir a reprodução social. É neste aspecto que surge a educação 
como um complexo secundário do trabalho, mecanismo que transmite o 
conhecimento historicamente adquirido para as gerações futuras.

Com a divisão de classes e a sociedade capitalista, a educação ganha 
um novo objetivo, a qualificação para o mercado de trabalho. Mas com sua 
dualidade presente, no qual para os operários era o manuseio de máquinas, 
e para os proprietários a permanência no poder e geração do capital.

Decorre assim que durante todo esse tempo a sociedade se 
resolveu com a sua história dicotomia: a educação que atendia 
ao modo de produção funcionava grudada ao próprio cotidiano, 
local onde atuavam os não proprietários de terras; esta educação 
era carente de sistematização. Do outro lado, mas integrado a 
dialética da totalidade social, estava o processo educativo esco-
larizado, sistemática e extra cotidiano; este desfrutado pelos 
donos de terras e seus eleitos. (SANTOS, 2017, p. 48).

Nesse novo sistema a educação é voltada para atender aos interesses 
dominantes para acumulação do capital. E é difundida como a panaceia 
da humanidade, aquela que pode resolver todas as mazelas existentes. No 
entanto o modo de produção capitalista tem em sua essência a divisão de 
classe e a desigualdade social.

Tonet (2012, p. 82) nos afirma que “quando a educação fracassa, a culpa 
cai sobre ela, e não sobre o capital”; e neste contexto nos deparamos com a 
crise da educação brasileira gerada pelas práticas capitalistas, mas que deve 
ser solucionada sozinha. As políticas educacionais que nos normatiza são 
exemplos de que a educação por si só deverá sair do caos que se encontra.

A década de 1990 foi um ponto crucial para educação brasileira, com 
a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien/Tailândia, o 
Brasil assumiu o compromisso de criar um plano educacional para dimi-
nuir o analfabetismo e oferecer uma educação para todos. Neste processo, 
em 1996 é promulgada a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 
9394/96, que embora tenha sofrido diversas mudanças do seu texto inicial 
apresentou um grande avanço para a educação. A LDB é um documento 
normativo que apresenta os novos rumos da educação vinculados à prática 
social e ao mercado de trabalho.
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Desse momento em diante, todos os documentos tem como objetivo 
este vínculo com o mercado de trabalho, proposta inerente aos interesses 
dominantes que através da educação difundem seus pensamentos.

É assim que, na sociedade burguesa, a educação transformou-se 
num lugar propício para a preparação para o trabalho, ou melhor, 
uma ocupação – além de servir para a inculcação ideológica nas 
subjetividades dos trabalhadores dos valores e idéias da classe 
dominante. No caso dessa sociedade, a educação vem servindo, 
predominantemente, como um espaço para a preparação para 
o trabalho explorado, alienado. (FRERES, RABELO e MENDES 
SEGUNDO, 2003, p. 4).

Em consonância com a LDB temos as Diretrizes Curriculares Nacionais 
que abordam conceitos que proporcionam a igualdade curricular em todo 
território nacional, são normas obrigatórias que orientam o planejamento 
curricular o e auxiliam na organização do ensino.

Sua função é auxiliar a proposta pedagógica escolar sem retirar a 
autonomia docente, apresentando competências que ajudaram no desen-
volvimento escolar. Por outro lado, apresenta uma proposta de poucos, já 
que sua elaboração não contou com a participação dos educadores mas 
apenas por um grupo do escolhido pelo governo (PERONI, 2003)

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica visam estabelecer bases comuns nacionais para 
a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, bem 
como para as modalidades com que podem se apresentar, a par-
tir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, 
por suas competências próprias e complementares, formularão 
as suas orientações assegurando a integração curricular das três 
etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente 
para compor um todo orgânico. (BRASIL, 2013, P. 8).

Temos também os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que 
embora não tenha o peso das DCNs é um documento que apresenta as 
referencias que as escolas devem seguir para atingir metas e objetivos, 
com características de cada área de ensino e organização dos conteúdos, 
sua função é “orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 
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educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsi-
diando a participação de técnicos e professores brasileiros [...]”. (BRASIL, 
1997, p. 13).

Os PCN’s foram a base para a elaboração dos livros didáticos e avalia-
ções bem antes da consolidação das Diretrizes Curriculares, pois o MEC, 
juntamente com as editoras necessitavam de uma agilidade na difusão de 
suas propostas.

Outro ponto que passou a ser discutido foi em relação ao financiamento 
educacional, com a LDB 9.394/96 ficou visível de onde vinham os recur-
sos financeiros, a distribuição repassada pela União, Estados e Municípios 
e como deveriam ser investidos. Nos seus artigos 70 e 71 (BRASIL, 2017) é 
apresentado explicitamente o que é ou não manutenção e desenvolvimento 
do ensino (MDE):

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino as despesas realizadas 
com vistas à consecução dos objetivos básicos 
das instituições educacionais de todos os níveis, 
compreendendo as que se destinam a:

Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com:

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente 
e demais profissionais da educação;

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de 
ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de 
ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento 
de sua qualidade ou à sua expansão;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação 
de instalações e equipamentos necessários ao ensino;

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de 
caráter assistencial, desportivo ou cultural;

III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados 
ao ensino;

III - formação de quadros especiais para a administração 
pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos;

IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas 
visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade 
e à expansão do ensino;

IV - programas suplementares de alimentação, 
assistência médico-odontológica, farmacêutica e 
psicológica, e outras formas de assistência social;

V - realização de atividades-meio necessária ao 
funcionamento dos sistemas de ensino;

V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para 
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas 
públicas e privadas;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da edu-
cação, quando em desvio de função ou em atividade 
alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.

VII - amortização e custeio de operações de crédito 
destinadas a atender ao disposto nos incisos deste ar-
tigo;
VII - amortização e custeio de operações de crédito 
destinadas a atender ao disposto nos incisos deste ar-
tigo;

(Fonte: LDB nº 9.394/96, Artigos. 70 e 71).

Com a distribuição financeira em destaque, foi criado o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF), este fundo de caráter contábil é composto de 15% dos 
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impostos arrecadados nos Estados e Municípios distribuídos pelo número 
de alunos matriculados no ensino fundamental. O FUNDEF ficou ativo até 
2006 e no seu lugar entrou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 
(2006-2020), que diferente do seu anterior abrange toda a educação básica 
e ampliou o percentual de 15% para 20%.

Este fundo garante a aplicação dos recursos públicos e tenta corrigir 
a má distribuição entre as regiões do país. No entanto, podemos notar a 
desobrigação da União que antes do FUNDEF era responsável por 18% dos 
recursos distribuídos e agora se retirou da arrecadação sendo responsável 
apenas na redistribuição.

Os documentos legislativos da educação estão sempre apresentando 
uma via dupla, pois trazem novos avanços que auxiliam no ensino e desen-
volvimento, capacitando os alunos e docentes; mas continuam sobre a 
influência capitalista que continuam na divisão de conhecimentos para 
classes distintas.

Considerações finais

A educação é o complexo que transmite o conhecimento historicamente 
produzido pela humanidade às gerações futuras. Diante desta definição, nos 
reportamos a analisar como este conhecimento será transmitido em novos 
tempos, pois continua seguindo o ideal neoliberal capitalista, que oferece 
uma educação fragmentada, demasiadamente em crise e com um futuro 
incerto. As políticas educacionais seguem a linha dominante priorizando o 
interesse individual, desmontando a educação pública e abrindo caminhos 
para a iniciativa privada.

A precarização que se encontra a educação tem alicerces na permanên-
cia da classe dominante, que busca o ensino dualista com foco no mercado 
de trabalho e a desobrigação da União Federativa para assegurar uma edu-
cação de qualidade. Encontramos com estados e municípios realizando 
tarefas que cabem ao governo federal, que se encontra em contradição com 
suas próprias legislações e descentralizando o papel do Estado.

Os documentos norteadores da educação devem ser produzidos por 
todos, tendo como objetivo o ensino integral, equitário e emancipatório, que 
apresente finalidades contextualizadas com a realidade e não seja bonita 
apenas no papel, mas que acontece objetivamente em cada ambiente 
escolar.
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Resumo: Este artigo apresenta uma discussão introdutória acerca da cen-
tralidade do trabalho na constituição do ser social e da própria sociedade, 
atentando para as singularidades que o labor assume no capitalismo, 
especialmente no contexto de crise estrutural e buscando compreender as 
interferências dessa conjuntura para a educação. Resulta de investigações 
de cunho bibliográfico e documental e tem esteio nas contribuições da teoria 
social crítica, a partir, principalmente, das elaborações de Lessa Mészáros, 
Antunes e Lima. A partir deste estudo inferimos que a crise estrutural do 
capital busca estratégias variadas de superação, incorporando, por exemplo, 
o ideário neoliberal e investindo na mercantilização de áreas diversas, den-
tre elas a educação, que sofre um processo de verdadeira contrarreforma, 
sobremaneira no nível superior.
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1 Introdução

A tradição marxista, particularmente em Lukács, desenvolveu uma 
compreensão do trabalho enquanto práxis social fundante do ser 
social, ressaltando suas particularidades na sociedade mercantil. 

Tomando como ponto de partida, uma breve discussão sobre o trabalho 
numa perspectiva ontológica, bem como circunscrito à sociabilidade capi-
talista, abordaremos ainda alguns aspectos da crise estrutural do capital, 
tocando em pontos como o neoliberalismo, a reestruturação produtiva e as 
estratégias de superação da crise. A mercantilização da educação também 
será objeto de discussão à medida que é uma das estratégias utilizadas pelo 
tripé trabalho, capital e Estado que investe em alguns setores para recuperar 
a taxa de lucro, a fim de gerenciar a crise.

Embora o estudo que ora apresentamos possua um caráter introdutório, 
acreditamos que uma análise da educação iluminada pela teoria social crí-
tica e voltada a entender a mercantilização do ensino no contexto de crise 
estrutural do capital tem o potencial de suscitar reflexões acerca dos rebati-
mentos que o modo de produção capitalista acarreta para a educação.

2 Trabalho: da perspectiva ontológica às feições assumidas no 
capitalismo

A ontologia do ser social, aprofundada por Giorg LuKács, fundamenta a 
compreensão de que o trabalho é a atividade humana capaz de fundar o ser 
social. Partindo deste pressuposto, delimitamos aqui a compreensão histó-
rica e, portanto, dinâmica, da realidade, que não está dada, mas, ao contrário, 
é constituída por sujeitos sociais, que, concomitantemente, constroem a si 
mesmos nesse processo.

Esse pressuposto não nega a dimensão natural da realidade, a natureza 
é um dado inquestionável, exterior ao homem. Isso significa que o orgâ-
nico e o inorgânico impõem condições objetivas com as quais lidará, mas é 
exatamente nessa lida com a natureza, sem negá-la, que entra o papel fun-
damental e diferenciador do ser social com relação às expressões da esfera 
orgânica e biológica: sua capacidade teleológica. (LESSA, 2016, P.19)

O homem, enquanto ser consciente, apreende suas necessidades e a 
partir da realidade material elabora teleologicamente “respostas” aos seus 
carecimentos. O trabalho é, assim, a atividade humana de transformação 
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da natureza para atendimento das necessidades sociais. À medida que tra-
balha, o ente constrói relações não somente com a natureza, mas também 
com os demais seres. Esse processo assegura que novas necessidades 
se coloquem e o desenvolvimento humano-social se torne cada vez mais 
complexo.

A partir do trabalho surgem as relações sociais e os demais complexos, 
tais como a linguagem, a religião, o direito, a educação. Ele é capaz de asse-
gurar não somente a materialidade, ou seja, o atendimento das necessidades 
objetivas, mas por ser ato ontológico, forma também a própria subjetividade 
humana.

É pertinente a ressalva de que o trabalho, embora práxis fundante, não 
é o único complexo social, visto que, algumas abordagens superficiais da 
teoria marxista a julgam enquanto:

visão objetivista e determinista do processo social, que privile-
giaria a estrutura sobre a ação do sujeito. Tomando o primado 
da economia como determinação básica em detrimento dos 
momentos políticos e ideológicos, tal interpretação de Marx con-
sidera que sua teoria levaria ao privilégio unilateral do trabalho 
ante outras esferas que tecem o universo cotidiano dos sujeitos 
sociais (IAMAMOTO, 2012, p. 35).

A forma como o trabalho se materializa e como os homens se organizam 
para produzir os bens materiais e garantir a reprodução social constitui, para 
Marx, o modo de produção. O capitalismo é o modo de produção vigente 
e possui uma forma própria de organização produtiva. As feições que o 
trabalho adquire nessa sociabilidade são completamente distintas da sua 
materialização nas sociedades primitivas, no escravismo e no feudalismo, 
por exemplo.

Consideradas essas questões acerca da dimensão ontológica do traba-
lho, é importante ressaltar o seu caráter histórico e suas particularidades na 
sociabilidade capitalista.

De forma distinta dos demais modos de produção já existentes, o tra-
balho, no capitalismo, deixa de ser a atividade pela qual o homem se realiza 
para produzir em vista de sua satisfação. O trabalhador, no contexto capita-
lista, produz mercadorias, estas não podem prescindir do valor de uso, mas 
quem usufrui desse valor não são os produtores, estes terão como fruto 
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de seu trabalho apenas o salário, com o qual poderão adquirir mercadorias 
produzidas por outros trabalhadores.

Nesse processo, o produto do trabalho tem como foco seu valor de troca 
e não seu valor de uso. A esse respeito, Iamamoto (2012) recorre à elabora-
ção teórica de Marx acerca da mercadoria, que afirma que esta

encerra, pois, um feixe de contradições internas assentado nas 
características de particularidade e generalidade do trabalho do 
indivíduo produtor: as contradições entre valor de uso e valor, 
entre trabalho concreto e abstrato, entre trabalho privado e social, 
entre objetividade natural e objetividade social , entre forma natu-
ral e forma social, entre personificação de coisas e reificação de 
pessoas.(MARX, , 1985, t.1)

As relações sociais no capitalismo sofrem o processo de reificação, à 
medida que a esfera da circulação obscurece a força de trabalho contida 
em cada mercadoria, não transparecendo, assim, as relações entre os tra-
balhadores, mas entre o que trocam. A existência do dinheiro enquanto 
equivalente universal equipara todos os produtos fruto de trabalhos distin-
tos e é imprescindível à reificação.

Esse processo acarreta o próprio estranhamento do homem consigo 
mesmo, pois já não se reconhece no que faz, do homem com os demais 
indivíduos e destes com a própria natureza, que não é senão explorada para 
a produção de lucratividade para uma pequena parcela da população.

Somente no capitalismo o trabalhador é profundamente despojado das 
condições de realização de seu labor, restando-lhe apenas sua força de tra-
balho que precisa da esfera do mercado para se concretizar. Sob o domínio 
do capital, o trabalho depende da determinação do ritmo, das condições e do 
objetivo da produção impostos pelos proprietários dos meios de produção 
e não pelo trabalhador, é nesse sentido que Iamamoto, com fulcro em Marx, 
aponta acerca do estranhamento que: “o trabalho só pertence ao indivíduo 
produtor como esforço, mas como substância criadora de valor é proprie-
dade do capital” (p.77).

Isso posto, recorrendo às contribuições de Marx, pode-se afirmar que o 
estranhamento é uma das marcas fundamentais do trabalho no capitalismo, 
que transmuta a práxis humana fundante em mero instrumento de valoriza-
ção do próprio capital, tornando o labor uma atividade encarada como um 
verdadeiro castigo para quem o realiza (IAMAMOTO, 2012).
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Por essas e outras contradições inerentes ao modo de produção e de 
vida no capitalismo e pela necessidade de apropriação dessas mesmas 
contradições com o intento de construir as estratégias necessárias para sua 
superação é que reforçamos que o capitalismo é um construto sócio-histó-
rico que vivencia inclusive uma crise de natureza estrutural, aspecto sobre o 
qual discorreremos brevemente a seguir.

3 Algumas considerações sobre a crise estrutural do capital

O capitalismo vivenciou em diferentes momentos de seu percurso a 
oscilação entre crises e soerguimentos, no entanto, a partir da transição da 
década de 1960 para 1970, vem se aprofundando o que Mézsaros (2012) defi-
niu como crise estrutural do capital. Com vistas a melhor compreendermos 
a categoria analítica da crise estrutural do capital é essencial recorrermos à 
outra elaboração teórica: o sistema “sociometabólico do capital”.

O sistema sociometabólico do capital é constituído de três esferas distin-
tas e complementares que asseguram a engrenagem do capitalismo, quais 
sejam: Trabalho assalariado, Estado e Capital. Em meio às crises, esse tripé 
se articula e intervém na tentativa de assegurar a permanência da ordem 
capitalista e apregoar a impossibilidade de superação desse sistema, difun-
dido como fim último da história da humanidade.

A crise estrutural do capital diferencia-se dos episódios de recessão 
anteriores por sua amplitude global e por seu caráter sistêmico e estrutural. 
É ainda capaz de revelar o modus operandi do capitalismo, que consiste 
em garantir a autorreprodução do capital em desfavor do atendimento das 
necessidades humanas, priorizando o valor de troca em detrimento do valor 
de uso.

Em decorrência lógica, o sistema desenvolve fenômenos como a obso-
lescência planejada, que tem como desiderato a produção de mercadorias 
com limitações intrínsecas para que se tornem obsoletas e, consequente-
mente, causem um aumento nos índices de consumo.

Com vistas a elucidar a profundidade da crise estrutural do capital 
Mészaros cita a inexorável contradição entre a capacidade produtiva do 
capitalismo e a realidade da crise alimentar que atinge a sociedade em 
escala global.

Tal contradição revela o quanto esse modo de produção e de vida é auto-
destrutivo e voltado unicamente para a produção de valor. Em nome disso, 
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vale sacrificar o trabalhador e destruir a própria natureza, ambas fontes de 
riqueza indispensáveis ao próprio capitalismo, sustentáculos do próprio 
sistema.

Nesse contexto, crescem as taxas de desemprego, a informalidade, o 
trabalho temporário, a permanência de formas arcaicas que se combinam 
ao capitalismo, a exemplo o trabalho escravo, o trabalho infantil, a perda de 
direitos sociais, agregada à desarticulação da organização política dos traba-
lhadores, que apesar de ainda resistirem, não possuem mais a organicidade 
da luta operária de outros períodos em que havia uma maior “uniformidade 
na classe trabalhadora”, atualmente tão pulverizada. O resultado é a conde-
nação de grandes massas de trabalhadores à miséria.

Com o escopo de atestar a natureza estrutural da crise, o autor ainda 
discorda da tese que a concebe como uma expressão somente da financei-
rização do capital. Ele deixa claro que seu alcance atinge também a esfera 
produtiva, o que ele compreende enquanto economia real. Para ilustrar 
Mészaros expõe as dificuldades da indústria automobilística norte-ameri-
cana e da General Motors, uma das grandes potências europeias (p.23).

Com vistas a gerir a crise do capitalismo, o Estado é recrutado a tomar 
medidas que facilitem as estratégias de acumulação de capital a partir da 
exploração do trabalho, nesse contexto que ganham força a reestruturação 
produtiva e o neoliberalismo. (SANTOS, 2017)

A conjuntura econômica, social e política que se conformou após a 
Segunda Guerra Mundial estabeleceu as bases para o Estado de Bem-Estar 
Social e para a implementação do modelo fordista e taylorista na produção, 
no entanto com a gestação da crise de acumulação do capital, que se tornou 
mais evidente na década de 1970, a burguesia criou novas estratégias para 
recuperar as taxas de lucro do capital, assim, os condicionantes para a legi-
timação do neoliberalismo foram postos, acarretando profundas mudanças 
na postura do Estado, na produção e na organização da classe trabalhadora.

Dentre as premissas do neoliberalismo estão incluídas: a concepção 
de que a construção do socialismo é uma impossibilidade, acreditando em 
uma nova ordem mundial cuja centralidade não é o trabalho, mas o conheci-
mento e a informação. Desse modo, naturaliza-se o capitalismo, que a partir 
de então deve apenas ser humanizado por meio da união de todos em prol 
de uma sociedade mais justa. É nesse contexto que noções de solidariedade 
são reforçadas, cabendo a todos a melhoria das relações estabelecidas 
nessa nova sociedade globalizada e tecnologicamente desenvolvida.
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O neoliberalismo recuperou os principais elementos do liberalismo no que 
diz respeito à defesa da minimização do Estado principalmente para com o 
social, com vistas a preservar as liberdades individuais e a livre concorrên-
cia de indivíduos supostamente iguais diante do mercado. Outra justificativa 
para a incorporação do ideário neoliberal foi a crise fiscal do Estado, que para 
os neoliberais, ocorreu por conta dos investimentos nas políticas sociais 
ditas onerosas e promotoras de privilégios para os trabalhadores.

A hegemonia neoliberal tem provocado importante reconfiguração nas 
políticas sociais. Associada ao neoliberalismo, a reestruturação produtiva 
tem dentre outras consequências: o desemprego de longa duração, a pre-
carização das relações de trabalho, a ampliação da oferta de empregos 
intermitentes, temporários, instáveis e não estáveis (ANTUNES, 2010).

4 A mercantilização do Ensino Superior como expressão das 
estratégias de “superação” da crise

Sendo a educação um complexo social secundário, não está isenta de 
todas as contradições próprias do capitalismo e sua capacidade de trans-
formar em mercadoria tudo que toca. A análise da educação não pode ser 
realizada a despeito das interferências do estágio atual do capitalismo.

Na contextura neoliberal, os organismos internacionais apresentam-se 
enquanto entidades “pretensamente neutras” com interesse em assegurar 
um desenvolvimento equilibrado dos países dentro da lógica da globalização. 
Esconde-se a lógica de desenvolvimento desigual que se dá mundialmente 
em nome de um falacioso progresso geral.

As orientações dos organismos internacionais alcançam particularmente 
os países da periferia do capitalismo, como é o caso do Brasil, que, intuindo 
tornar-se uma grande potência, faz adesão à cartilha neoliberal.

No Brasil o neoliberalismo expressou-se, principalmente, intensificando 
a histórica dependência do nosso país no sistema capitalista mundial fruto 
do pacto entre as nossas elites e as potências imperialistas sob o comando 
dos Estados Unidos.

Este projeto esteve articulado ao esgotamento do desenvolvi-
mentismo, à crise da dívida que atravessou a década de 1980, à 
redução dos gastos sociais, já prevista na pauta política dos orga-
nismos internacionais do capital para a renegociação das dívidas 
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dos países periféricos [...] e à nossa histórica inserção subordi-
nada no sistema capitalista mundial (LIMA, 2007, p. 54-55).

Lima (2007, p. 56) afirma que: “todos os elementos políticos do projeto 
neoliberal de sociabilidade atravessaram e constituíram o projeto neoliberal 
de educação: privatização, desregulamentação e desnacionalização”.

A concepção difundida em torno das transformações na educação, em 
especial na superior, são legitimadas pelo discurso de que a modernização 
dessa política se dá por meio da utilização da tecnologia, na garantia do 
acesso à informação e ao emprego, já que em um mundo globalizado o não 
acesso à tecnologia e à informação implicam na exclusão do mercado de 
trabalho.

O que a recorrente retórica não revela é que tais transformações fazem 
parte do reordenamento do capitalismo em busca de novos eixos lucrativos, 
apresentando a proposta de utilização das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) produzidas nos países centrais.

A conformação de uma sociedade global é proclamada como se hou-
vesse a consolidação “de uma homogeneização planetária, uma aldeia 
global, em que todos os indivíduos e países teriam acesso a todas as mer-
cadorias”. (LIMA, 2007, p.38).

Tal ideia inclui também a garantia do acesso ao conhecimento, já que em 
um mundo globalizado, é imprescindível que os trabalhadores sejam dota-
dos de determinados conhecimentos, sem os quais são impossibilitados de 
disputar uma vaga no mercado de trabalho, que exige mão-de-obra cada 
vez mais qualificada. O avanço científico-tecnológico exige um novo perfil 
profissional construído por meio de uma educação adequada ao mercado 
de trabalho que prioriza os conhecimentos técnicos.

Logo, não há uma homogeneização planetária, uma aldeia global em que 
todos os indivíduos têm acesso a todas as mercadorias, incluindo as TIC, 
pois como elucida Lima (2003, p.36): “a mundialização do capital não apaga 
a existência dos Estados Nacionais, nem as relações políticas de dominação 
e dependência entre estes; acentua ao contrário, os fatores de diferenciação 
e hierarquização entre países e regiões”.

O que se tem é uma organização mundial pautada na ação de organismos 
internacionais, que não representam os interesses de todos os países, mas 
que defendem os interesses políticos e econômicos dos países centrais, for-
talecendo a hegemonia norte-americana, que conta com o apoio dos países 
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periféricos, os quais implementam as políticas de desregulamentação e 
privatização de setores estratégicos como: eletricidade, telecomunicações, 
ciência e tecnologia e educação.

O processo de incorporação das políticas de desregulamentação e priva-
tização supramencionadas é característico do que Mészaros (2003) aponta 
como a terceira fase do imperialismo, marcada pela supremacia dos Estados 
Unidos.

Outra estratégia utilizada pelos organismos internacionais com o obje-
tivo de legitimar a reprodução do capital em nível global é a retórica que 
concebe a educação como meio de formação do indivíduo, que é especial-
mente capacitado com habilidades tecnológicas e preparado para adentrar 
no mercado de trabalho, reafirma-se atualmente a teoria do capital humano.

Embora se propague a democratização do acesso ao ensino superior, 
que, inexoravelmente, sofreu uma expansão, sabe-se que na verdade é fala-
ciosa e esconde o real sentido dessa ampliação de acesso pela via privada, 
como revelam os dados do Censo da Educação Superior de 2017, os quais 
apontam: “com mais de 6 milhões de alunos, a rede privada tem três em 
cada quatro alunos de graduação. Em 2017, a matrícula na rede pública 
cresceu 2,8% e a matrícula na rede privada volta a crescer (3,0%) após a 
queda registrada em 2016”. (INEP, 2016, n.p)

No que concerne ao número de ingressos em cursos de graduação à 
distância, o mesmo Censo indica que “tem crescido substancialmente nos 
últimos anos, aumentando sua participação no total de ingressantes de 
15,4% em 2007 para 33,3% em 2017. ”

Destarte, está posto um grande desafio para a educação superior nessa 
conjuntura, em que há a constante necessidade da diferenciação entre a 
democratização do acesso ao ensino superior e sua massificação desquali-
ficada. Havendo também um horizonte de lutas por uma educação pública, 
gratuita, laica e baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão, de modo a 
contribuir com a emancipação humana e superar sua reles função na atua-
lidade, que é suprir as demandas do mercado de trabalho e dos organismos 
internacionais.

4 Considerações finais

Este artigo abordou a educação e o trabalho no contexto da crise estrutural 
do capital, debruçando-se, de maneira particular à análise das interferências 
da crise sobre o trabalho e o ensino superior brasileiro.
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A mercantilização educacional, tem se dado em uma conjuntura de 
difusão de uma sociedade global em que a educação é apresentada como 
meio de inclusão no mercado de trabalho, o qual exige um perfil profissio-
nal dotado de capacidade técnico-instrumental. Em virtude disso ocorreu 
a ampliação das vagas no ensino superior e por esse crescimento ser uma 
demanda histórica da classe trabalhadora, tem se transvestido de democra-
tização do acesso ao ensino superior, não obstante a oferta das vagas se dê 
de forma precária e pela via privada, retirando a perspectiva de direito que 
deveria nortear a educação.

Reafirmamos, portanto, a salutar defesa do direito à educação pública, 
gratuita, presencial, laica e de qualidade, que não condiz com a contrarre-
forma do ensino superior vigente.
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A QUALIDADE DA FORMAÇÃO NOS CURSOS DE 
ENGENHARIA DA PRODUÇÃO A DISTÂNCIA: UM ESTUDO 

COMPARATIVO DOS CURSOS NAS IES DO BRASIL

Sidioney Onézio Silveira1

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de analisar dados que promovam a 
qualificação da discussão acerca das potencialidades e limitações das prá-
ticas formativas em cursos de Engenharia da Produção na modalidade a 
distância. Buscou-se evidenciar os critérios de qualidade mais identificados 
para cursos de Educação a Distância (EaD), por meio de um levantamento 
bibliográfico sobre o tema, bem como por meio de pesquisa de documen-
tos oficiais que regulam sobre esta questão, destacando os Referências de 
Qualidade para Educação Superior a Distância, de 2007, e o Instrumento 
de Avaliação de Curso Presencial e a Distância de 2017. Realizou-se, tam-
bém, uma extensa pesquisa documental, por meio do levantamento de uma 
amostragem de vinte e três Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) de 
Engenharia da Produção, disponíveis, em sua versão completa, para consulta 
pública na internet. Estabeleceu-se uma comparação entre os PPCs, a fim 
de analisar seus potenciais para a concretização de cursos com qualidade, 
a partir das referências contidas nos documentos oficiais já citados e na 
literatura pesquisada sobre o tema. Conclui-se que muitos indicadores são 
possíveis de serem avaliados por meio das propostas pedagógicas ofereci-
das nos PPCs, permitindo uma discussão preliminar acerca das fragilidades 
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das formações destinadas aos futuros profissionais da área de engenharia 
da produção na modalidade a distância.
Palavras-chave: 1. Critérios de Qualidade, 2. Ensino a Distância, 3. Engenharia 
a Distância, 4. Engenharia da Produção a Distância. 5. Referenciais de 
Qualidade.
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Introdução

O cenário global dos próximos anos, na área das engenharias, estará 
caracterizado por uma competição acirrada, em que os produtos e 
serviços primarão pela qualidade, induzindo, logicamente, a compe-

tência como parâmetro fundamental na gerência conceptiva ou executiva 
das empresas e órgãos governamentais. Nosso país, para acompanhar este 
cenário, precisa desenvolver ações que permitam otimizar políticas de for-
talecimento nas áreas de educação, em todos os níveis.

As empresas precisam, junto às universidades, investirem em pesquisas 
a fim de que o país acompanhe a evolução das tecnologias, desenvolvendo-
-se e tornando-se competitivo. As atividades da Engenharia (de concepção 
ou de execução), neste cenário, adquirem cada vez mais característica glo-
bal, com o desenvolvimento e competição de produtos mundiais. Neste 
sentido, são importantes agentes de desenvolvimento social e econômico 
para a nação.

Isto posto, é primordial que o governo e a sociedade se empenhem ao 
máximo para apoiar o desenvolvimento destes conhecimentos científicos, 
que vem da academia, na solução de parte de nossos problemas socioeco-
nômicos. Assim sendo, primar pela formação oferecida aos profissionais da 
área aqui focada é defendida como parte deste apoio de fortalecimento da 
academia e da pesquisa.

A estrutura de um curso na área de engenharia possibilita a versatili-
dade profissional, o engenheiro tem um perfil múltiplo, que se adapta a 
várias outras funções, além daquelas ofertadas diretamente em seu curso. 
Definir uma política pedagógica para formação do Engenheiro, de modo a 
atender às demandas da sociedade com vistas às políticas de desenvolvi-
mento nacional, com base nos conhecimentos científicos e tecnológicos e 
a responsabilidade para um desenvolvimento sustentável, são parâmetros 
fundamentais.

O ensino a distância (EaD) vem somar no desenvolvimento deste perfil, 
permitindo que este profissional desenvolva mais rapidamente os conheci-
mentos com essas novas tecnologias. Tende-se, assim, que os cursos de 
engenharia na modalidade EaD podem vir ao encontro destas necessidades, 
desde que atendam aos referenciais de qualidade para tal formação

Sabe-se que a crescente demanda por aperfeiçoamento e atualização 
profissional impulsiona a ampliação da EaD no Brasil. Cursos, até então 
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oferecidos somente no formato presencial, começam a serem oferecidos na 
modalidade a distância ou semipresencial. Entre estes cursos encontram-
-se as engenharias que, atualmente, apresentam déficit de profissionais e, 
ao mesmo tempo, há crescente interesse e demanda para esta área.

Neste contexto, nos últimos anos, surgiram cursos de engenharia 
na modalidade a distância, especialmente na área de gestão, como por 
exemplo, a Engenharia de Produção. Dessa forma, a presente proposta de 
pesquisa contribuirá para a análise acerca dos caminhos trilhados para a 
democratização da formação em Engenharia da Produção, em que o ensino 
a distância está muito presente. Pesquisas sobre a qualidade da formação 
nessa modalidade, em nossos país, torna-se cada vez mais necessária, haja 
vista o crescimento de sua oferta em várias regiões que ainda carecem de 
espaços formativos de destaque na área do ensino superior. Para isto, é 
importante contar com os recursos tecnológicos e a metodologia da edu-
cação a distância que favoreça tal formação, não somente significativa do 
ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo.

Considerando a relevância social da ampliação do acesso aos cursos 
de engenharia, propiciado pelo ensino a distância, pretende-se analisar as 
propostas de cursos de engenharia da produção na modalidade a distância, 
levando em conta os modelos adotados, especialmente no que diz respeito 
à proposta curricular, metodologia de ensino e de avaliação presentes nos 
projetos pedagógicos de cursos. Portanto, propõe-se à discussão acerca 
das potencialidades e fragilidades das práticas formativas em cursos de 
Engenharia da Produção na modalidade focada.

Dessa forma, percorre-se um caminho de análise do conceito de qua-
lidade em EaD, discutido pela literatura que trata a respeito, procurando 
identificar seus aspectos nos cursos de engenharia da produção a distância, 
bem como de análise de documentos oficiais que regulam sobre a questão.

Metodologia

A pesquisa foi realizada por meio de revisão e análise documental 
apoiando-se na literatura que trata do assunto. Procedeu-se a uma revisão 
bibliográfica com o levantamento de produções que tratam da qualidade na 
educação a distância, em geral, e nos cursos de Engenharia da Produção, 
em específico. Realizou-se, também, uma pesquisa documental com o 
levantamento de uma amostragem de 54 projetos pedagógicos de cursos, 
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pertencentes às instituições de ensino superior públicas e privadas, dis-
poníveis para consulta. Dentre todos, foram considerados para análise 
somente vinte e três (23), pois estavam na versão completa. Trinta e um 
(31) foram descartados por estarem disponíveis em uma versão resumida. 
Estabeleceu-se uma comparação entre os 23 projetos pedagógicos dos 
cursos de Engenharia da Produção na modalidade a distância, a partir das 
teorias que tratam dos diferenciais para a formação qualificada de bacharéis 
na modalidade focada, conforme a Resolução CES/CNE 02 de 18 de junho 
de 2007 e o Instrumento de Avaliação de Curso Presencial e a Distância, do 
INEP/MEC de outubro de 2017.

DESENVOLVIMENTO

Panorama da formação dos futuros Engenheiros da Produção no 
Brasil

Atualmente, com base nas informações do Sistema e-MEC, em 
23/07/2018, no Brasil há 5730 cursos de engenharia, sendo que destes 
somente 199 na modalidade EaD, o que representa 3,47%.

Em um detalhamento dessas informações, constata-se que em sua 
maioria os cursos de engenharia na modalidade EaD são ofertados por IES 
privadas (28), sendo apenas 02 públicas, ou seja 6,67%.

É indiscutível que o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e 
das Comunicações - TICs tem levado cada vez mais cidadãos e institui-
ções a perceberem a educação na modalidade a distância como um meio 
de democratizar o acesso ao conhecimento e de ampliar oportunidades de 
trabalho e aprendizagem ao longo da vida. A partir desse cenário, há um 
significativo crescimento das graduações oferecidas em EaD.

Os cursos de engenharia na modalidade presencial ainda são ofereci-
dos em maior quantidade, no entanto, a maioria das especificidades ligadas 
à área já são oferecidas à distância, conforme demonstrado na Tabela 
1. Salienta-se que, como se observa na mesma tabela, que o curso de 
Engenharia de Comunicação apresenta-se com uma maior porcentagem de 
oferecimento, contudo, a Engenharia da Produção, em números absolutos, é 
o mais presente na modalidade focada.
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Tabela 1 – Cursos de Engenharia presencias e ofertados em EaD

Cursos Presencial EaD Representa em %

Engenharia de Comunicações 3 1 33,33%

Engenharia de Software 48 3 6,25%

Engenharia Mecatrônica 57 3 5,26%

Engenharia de Produção 1091 54 4,95%

Engenharia Biomédica 21 1 4,76%

Engenharia de Computação 256 11 4,3%

Engenharia Elétrica 715 30 4,2%

Engenharia Ambiental 425 17 4%

Engenharia Agronômica 83 3 3,61%

Engenharia de Petróleo 86 3 3,49%

Engenharia Civil 1174 37 3,15%

Engenharia Mecânica 638 20 3,13%

Engenharia Sanitária e Ambiental 313 7 2,24%

Engenharia de controle e automação 246 5 2,03%

Engenharia de Alimentos 117 2 1,71%

Engenharia química 259 2 0,77%

Total 5532 199

Referência: http://emec.mec.gov.br do dia 23 de julho de 2018.

Corroboram na análise a figura 1, que representa a quantidade, em por-
centagem, de cursos ofertados na modalidade a distância, sem compará-los 
com as quantidades desses mesmos cursos no modelo presencial. Neste 
contexto, o curso de Engenharia de Produção representa 27% da quantidade 
da oferta em EaD.



2791
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Figura 1 – Porcentagem entre os cursos de Engenharia oferecidos em EaD

Referência: http://emec.mec.gov.br do dia 23 de julho de 2018

Neste sentido, faz-se necessário a análise da qualidade do curso de 
Engenharia de Produção a distância, tendo como base os documentos 
oficias, tanto os que tratam da especificidade da formação, como os que 
referenciam a qualidade do EaD em geral.

Aspectos legais para a qualidade na formação do Engenheiro

O currículo do Curso de Engenharia precisa atender aos seguintes aspec-
tos organizacionais estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais:

• Carga horária mínima de 3600 horas e o tempo mínimo de integra-
lização de 5 anos ou 10 semestres, que atendem às exigências da  
Resolução CES/CNE 02 de 18 de junho de 2007, que estabelece 
mínimos para a carga horária total e tempo mínimo de integralização 
curricular;
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• Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização;

• Duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 
presencial;

• Percentuais mínimos de carga horária estabelecidos para os Núcleos 
de Conteúdos Básicos (mínimo exigido de 30%) e profissionalizantes 
(mínimo exigido 15%);

• Os conteúdos curriculares acolhem os respectivos currículos míni-
mos de carga horária para cada núcleo, estabelecidos pelas diretrizes 
nacionais para cursos de Engenharia.

Segundo ALVES (2011, vol 10. Pag 86). A educação a distância não é sinô-
nimo de redução de tempo de integralização de currículos e cursos. O curso 
a distância, inserido nos propósitos da educação do país, entrelaça objetivos, 
conteúdos, currículos, estudos e reflexões igualmente, quando comparado 
ao presencial. Portanto, deve oferecer ao aluno referenciais teórico-práti-
cos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades 
e atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o 
exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Ou seja, precisa estar 
integrado às políticas, diretrizes, parâmetros e padrões de qualidade defini-
dos para cada nível educacional e para o curso específico. Dessa maneira, 
se a carga horária para um determinado curso é de 3600 horas, o desenho 
do curso a distância deve equivaler a essa carga horária, assim como ofere-
cer uma organização curricular e metodológica que garanta a formação do 
perfil do egresso estabelecida nas Diretrizes Curriculares correspondentes.

Ao pesquisar os Projetos Pedagógicos dos cursos de Engenharia, dis-
poníveis na íntegra para consulta pública, pode-se analisar a estrutura 
curricular, o desenho metodológico na condução do processo de ensino-
-aprendizagem, bem como a metodologia de avaliação da aprendizagem. 
Dessa forma, pode-se evidenciar as consonâncias e dissonâncias das pro-
postas, à luz dos documentos regulatórios.

Organização Curricular dos Cursos de Engenharia a distância

Os cursos de engenharia presencias e a distância precisam atender às 
legislações do MEC, a saber: as Diretrizes Curriculares Nacionais e legisla-
ções profissionais como no caso do sistema Confea/Crea. Devem obedecer à 
carga horária mínima de 3600 horas, além da obrigatoriedade das atividades 



2793
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

complementares, estágio supervisionado obrigatório e trabalho de conclu-
são de curso (TCC).

Os PPCs dos cursos a distância tomam como dimensões: as finalidades 
do curso (expressas no perfil de aluno e objetivos do curso), os conhecimen-
tos (abrangem as competências, habilidades e conteúdos disciplinares), 
a metodologia (síncrona e assíncrona – aulas, materiais, ferramentas, 
ambientes), resultados (avaliação institucional e da aprendizagem) e o pro-
cesso na relação professor e alunos. A interação e a articulação entre estas 
dimensões têm como alvo o alcance das metas institucionais na oferta de 
uma formação que responda as aspirações dos alunos, as determinações 
dos preceitos legais e às demandas sociais.

A estrutura curricular dos cursos de graduação em engenharia a dis-
tância, avaliadas nesta pesquisa, em sua grande maioria, está organizada 
por meio de módulos, o que possibilita que as atividades interdisciplinares 
sejam realizadas de forma sistematizada, uma vez que são planejadas para 
acontecerem verticalmente no contexto das disciplinas ofertadas em cada 
módulo.

Na maioria dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) analisados 
nota-se, também, que foram introduzidas disciplinas transversais que são 
desenvolvidas por meio de atividades práticas ao longo do curso. Estas 
são, basicamente, disciplinas de Formação Inicial em EaD, Educação das 
Relações Étnico Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 
Africana. Além dos módulos introdutórios (Básico e Profissionalizante), ao 
final do curso, o aluno terá cursado os módulos introdutórios e os módulos 
específicos, que variam entre 12 e 16 módulos.

As disciplinas dos cursos avaliados são compostas por vídeo-aulas (teó-
ricas e práticas) com material textual, material de apoio, caderno de exercício, 
além de aulas interativas. Estas aulas são disponibilizadas no Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA). Estas evidências estão contidas nas descrições das 
metodologias na condução do processo de ensino-aprendizagem, em que se 
percebe, de forma mais clara, a estrutura curricular proposta em ação.

Alguns referenciais para a discussão da qualidade nos Cursos de 
Engenharia da Produção na Modalidade a Distância

A procura da educação a distância vem aumentando em todo o mundo, 
principalmente por conta do surgimento de novas Tecnologias da Informação 
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e das Comunicações (TIC) em todos os processos produtivos. Cada vez mais 
pessoas e instituições veem nessa forma de educação um meio de acesso 
ao conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho e aprendizagem.

Conforme Castro Neves (1998, pag. 97), com os inúmeros recursos tec-
nológicos, podemos eliminar distâncias e fronteiras. Ele encara, também, a 
educação a distância como uma expressão idiomática, que significa, no seu 
entender, educação independente de distâncias.

Já, Gonzalez (2005, pag. 35) defende que o grande desafio das moda-
lidades presencial e a distância é possibilitar ao aluno o desenvolvimento 
de competências, habilidades, atitudes e hábitos relativos ao estudo, à pro-
fissão e à sua própria vida. Sendo que na modalidade a distância há uma 
autonomia do aluno na escolha do tempo e local que lhe são adequados, não 
necessitando da ajuda de um professor em uma sala de aula. Mas, salienta 
a importância da mediação de professores (orientadores ou tutores) com o 
apoio de uma plataforma de aprendizagem, de materiais didáticos intencio-
nalmente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 
utilizados isoladamente ou combinados.

Além dos autores que se debruçaram no debate acerca de alguns indica-
dores de qualidade na formação a distância, em agosto de 2007, o Ministério 
da Educação – Secretaria de Educação a Distância (SEED), definiu as referên-
cias de qualidade para educação Superior nesta modalidade, considerando 
sua importância na expansão do ensino superior no país.

É fundamental a definição de Referenciais de Qualidade para as institui-
ções que ofereçam cursos nessa modalidade, conforme às determinações 
específicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, do Decreto 5.622 de 
19 de dezembro de 2005, do Decreto 5.773 de 9 de maio de 2006 e das 
Portarias Normativas 1 e 2, de 11 e 10 de janeiro de 2007, respectivamente.

Alguns dos documentos citados, como por exemplo, os decretos, não 
têm força de lei, mas todos são referenciais para avaliação da modalidade 
EaD. Percebe-se, ao analisá-los, que a preocupação teórica metodológica e 
a organização de sistemas de EaD apresenta um conjunto de definições e 
conceitos de modo a garantir o desenvolvimento de cursos com qualidade 
nos processos.

Entre estes documentos, destacam-se os Referencias de Qualidade 
(SEED, 2007) que apresentam orientações especificamente à educação 
superior, sendo importante instrumento para a cooperação e integração 
entre os sistemas de ensino, nos termos da lei 9.394, de 20 de dezembro 
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1996, em seus artigos 8, 9, 10 e 11. Portanto, preceitua a padronização de 
normas e procedimentos nacionais para os ritos regulatórios, além de ser-
vir de base de reflexão para a elaboração de referenciais específicos aos 
demais níveis educacionais que podem ser ofertados a distância.

Além destes importantes documentos regulatórios, em outubro de 2017, 
o SistemaNacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) instituiu 
um novo instrumento de avaliação de cursos de graduação - presencial e a 
distância - Reconhecimento - Renovação de Reconhecimento, considerando:

O cálculo utilizado para obter o Conceito do Curso (CC) considera pesos 
atribuídos às três dimensões do instrumento de avaliação. Assim, para os 
atos pertinentes a esse instrumento, a dimensão 1 (Organização Didático-
Pedagógica) tem peso 30; a dimensão 2 (Corpo Docente e Tutorial) tem 
peso 40, e a dimensão 3 (Infraestrutura) tem peso 30.

A partir do referencial de qualidade discutidos neste item, especial-
mente, os Instrumentos de Avaliação de Curso, estabeleceu-se uma análise 
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) disponibilizados na internet, 
em sua versão completa, específicos na área de Engenharia da Produção. 
Procurou-se conceituar os referidos PPCs em uma escala de 1 a 3, de acordo 
com os indicadores da dimensão 1 do Instrumento de Avaliação de Cursos 
Superior. Considerou-se as potencialidades e limitações para atender ao 
perfil do egresso, segundo as Diretrizes Curriculares do curso e as com-
petências requeridas no mundo do trabalho. Os indicadores relacionados a 
seguir serão a base para a referida análise.

Indicador 1.2 - Os objetivos do curso, constantes no PPC, estão imple-
mentados, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura 
curricular e o contexto educacional.
Indicador 1.3 - O perfil profissional do egresso consta no PPC, está de 
acordo com as DCN e expressa as competências a serem desenvolvidas 
pelo discente.
Indicador 1.4 - A estrutura curricular, constante no PPC e implementada, 
considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade meto-
dológica, a compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio) e 
evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de 
LIBRAS e mecanismos de familiarização com a modalidade a distância 
(quando for o caso).
Indicador 1.5 - Os conteúdos curriculares, constantes no PPC, pro-
movem o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 
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considerando a atualização da área, a adequação das cargas horá-
rias (em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade 
metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de 
educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação 
das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, 
africana e indígena.
Indicador 1.6 - A metodologia, constante no PPC, atende ao desen-
volvimento de conteúdo, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo 
acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à 
autonomia do discente.
Indicador 1.7 - O estágio curricular supervisionado está institucionalizado 
e contempla carga horária adequada, orientação cuja relação orientador/
aluno seja compatível com as atividades, coordenação e supervisão e 
existência de convênios.
Indicador 1.10 - As atividades complementares estão institucionali-
zadas e consideram a carga horária, a diversidade de atividades e de 
formas de aproveitamento e a aderência à formação geral do discente, 
constante no PPC.
Indicador 1.11 - O Trabalho de Conclusão de Curso está institucionali-
zado e considera carga horária, formas de apresentação, orientação e 
coordenação.
Indicador 1.13 - Gestão do curso e os processos de avaliação interna e 
externa - A gestão do curso é realizada considerando a auto avaliação 
institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para 
aprimoramento contínuo do planejamento do curso.
Indicador 1.14 - As atividades de tutoria atendem às demandas didá-
tico-pedagógicas da estrutura curricular, compreendendo a mediação 
pedagógica junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, o 
domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompa-
nhamento dos discentes no processo formativo.
Indicador 1.16 - Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no 
processo ensino-aprendizagem - As tecnologias de informação e comu-
nicação adotadas no processo de ensino aprendizagem permitem a 
execução do projeto pedagógico do curso, garantem a acessibilidade 
digital e comunicacional e promovem a interatividade entre docentes, 
discentes e tutores (estes últimos, quando for o caso).
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Indicador 1.17 - O Ambiente Virtual de Aprendizagem, constante no PPC, 
apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que permitem 
desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes, a reflexão 
sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instru-
mental e comunicacional.
Indicador 1.18 - O material didático descrito no PPC, disponibilizado aos 
discentes, elaborado ou validado pela equipe multidisciplinar (no caso de 
EAD), permite desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, 
considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua 
acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliogra-
fia às exigências da formação.
Indicador 1.19 - Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, 
utilizados nos processos de ensino-aprendizagem, atendem à concepção 
do curso definida no PPC, permitindo o desenvolvimento e a autonomia 
do discente de forma contínua e efetiva, e resultam em informações sis-
tematizadas e disponibilizadas aos estudantes.

Os conceitos na Tabela 2, referem-se a leitura do PPC, de acordo com os 
indicadores anteriores.

Conceito 1 - não há referências sobre o indicador no PPC 
Conceito 2 - há parcialmente referências sobre o indicador no PPC
Conceito 3 - há referências sobre o indicador no PPC.

Tabela 2 – Planilha de avaliação dos indicadores de Referência de Qualidade

Indicadores
1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.10 1.11 1.13 1.14 1.16 1.17 1.18 1.19 Pontuação 

MédiaCursos Avaliados
1111528 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2,9
1165246 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2,7
1185335 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1192391 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1261608 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1266717 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2,9
1276341 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1286009 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1295876 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2,8
1296657 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1305021 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2,7
1306556 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1308552 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2,8
1314145 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1330049 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
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1332148 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2,8
1364426 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1401595 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2,9
1406954 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1420321 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2,8
1420365 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 3 2,6
1425390 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2,8
1428279 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 3 3 2,6

Referência: Leituras dos PPCs disponibilizados na internet 20 de junho de 2018. São 23 
PPCs disponibilizados em sua versão completa.

Resultado da discussão

As análises permitem constatar que na avaliação dos itens 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.18 e 1.19 os PPCs apresentavam referências 
dos indicadores favoráveis. Sendo assim, os cursos, nestes itens, estavam 
alinhados aos conceitos mínimos exigidos na dimensão 1. O que causou 
estranheza foram os conceitos aquém das expectativas, associados ao item 
1.13 que especificava: “ ... a auto avaliação institucional e o resultado das 
avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do plane-
jamento do curso ...”. Deste modo, pode-se imaginar que o curso a distância 
tem muita dificuldade de analisar as evasões dos seu alunado, porque não 
tem muito claro como operacionalizar tal diagnóstico.

Quanto aos itens 1.14 - Atividades de tutoria e o item 1.17 - Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), uma análise preliminar permite inferir que 
os materiais oferecidos têm potencial para desenvolver a cooperação entre 
tutores, discentes e docentes. No entanto, a análise sobre o conteúdo das 
disciplinas do ponto de vista da acessibilidade metodológica, instrumental 
e comunicacional, na maioria deles não estava clara. Portanto, podemos 
entender que há fragilidade no ambiente virtual de aprendizagem que 
influenciará na aprendizagem, especialmente considerando o atendimento 
ao diferente, na perspectiva inclusiva.

As análises aqui apresentadas permitem inferir que as propostas for-
mativas destinadas aos cursos de Engenharia da Produção apresentam 
conceitualmente uma estrutura curricular condizente aos vários instru-
mentos regulatórios, tais como: as Diretrizes Curriculares e as normativas 
dos Conselhos Profissionais correspondentes. No entanto, quando se ana-
lisa estes currículos em ação, à luz do Instrumento de Avaliação para 
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Reconhecimento e Avaliação de Reconhecimento, constata-se uma grande 
fragilidade nas formações propostas, haja vista a pontuação média, em 
todos as dimensões indicadas no referido instrumento, não ter atingido a 
nota considerada satisfatória que é 03.

Mesmo quando olhamos particularmente para cada um dos PPCs 
analisados, percebemos que que nenhum atingiu nota maior que 03, 
demonstrando que as propostas formativas na modalidade a distância, 
em sua grande maioria, trabalha com o básico e mínimo exigido para uma 
formação considerada satisfatória. Isto posto, tudo indica que a formação, 
objeto de análise neste artigo, encontra-se distante do comprometimento 
político e social apontado na introdução.

Considerações finais

Se faz necessário ressaltar que a educação a distância deve pauta-se 
pelos mesmos propósitos da educação presencial, ou seja, formar profis-
sionais qualificados para o mercado. Os critérios que medem a qualidade 
do ensino que é oferecido, tanto na modalidade presencial como a distância, 
são praticamente os mesmos, embora as especificações dos programas 
de modalidade EaD ofereçam recursos diferenciados, principalmente rela-
cionados a tecnologia da informação. Assim os critérios de qualidade que 
são definidos pelo Ministério da Educação devem ser seguidos para que as 
instituições possam oferecer ensino que proporcione qualificação ao profis-
sional graduado nesta modalidade.

Salienta-se que os Referenciais de Qualidade apontam que devem ser 
adotados critérios como: investimento na qualificação de recursos huma-
nos e desenvolvimento de uma cultura de trabalho em rede; indicadores que 
possibilitem integração e transparência da informação; envolvimento da 
equipe e criação de ferramentas que possam implantar resultados diferen-
ciados. Enfatizando que tais indicadores não são facilmente localizados nas 
propostas pedagógicas analisadas.

O EaD constitui em um recurso importante que atinge uma demanda 
muito grande de alunos e pode proporcionar resultados de qualidade e efi-
ciência, e isso é possível porque as tecnologias vêm evoluindo cada vez mais 
e novas abordagens vem surgindo por meio dessas evoluções.

Entretanto, mesmo considerando a importância e relevância social do 
EaD na formação para o mundo do trabalho, especialmente na área aqui 
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discutida, não se pode deixar de considerar as questões relacionadas à qua-
lidade desta formação. O potencial dessa modalidade formativa necessita 
ser aprimorado com análises claras e contundentes acerca de suas fragi-
lidades e limitações, proposta desta pesquisa preliminar que necessita ser 
aprofundada em estudos posteriores que investiguem esta mesma temática.
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FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE EDUCADORES 
NO BRASIL: EM FOCO A DIDÁTICA1

Sônia Ferreira de Jesús2 | Andrea Maturano Longarezi3

Resumo: Tendo como objeto a formação didática do professor, o presente 
texto, de cunho bibliográfico, procura sistematizar alguns conceitos fun-
dantes de uma perspectiva desenvolvedora do humano, alicerçada numa 
compreensão de totalidade do processo didático-formativo. O texto visa, 
portanto, corroborar com educadores e pesquisadores no sentido de ampliar 
os conhecimentos que possuem dentro dessa vertente. No início, traz con-
siderações a respeito da Didática e da formação do perfil do professor; em 
seguida, explora-se sobre a Teoria Histórico-cultural e os encaminhamentos 
por uma proposta formativa nessa perspectiva. Por fim, faz considerações 
relativas à Didática Desenvolvimental, trazendo alguns conceitos inerentes a 
uma proposta de formação que permita ao educador o domínio do conceito 
científico e o desenvolvimento do pensamento teórico sobre a docência, 
isso considerando as unidades formativas no processo: unidade motivo-
-objeto, conteúdo-forma, imitação-criação e ruptura-desenvolvimento. 
Conclui-se que o conteúdo da formação docente, portanto, imprescindivel-
mente, necessita abranger a formação teórica e epistemológica, mediadas 
pelo método, para que se consiga concretizar processos desenvolvimentais 
para o professorado e consequentemente para o alunado.
Palavras-chave: Formação docente; Didática desenvolvimental; Teoria 
Histórico-cultural.
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Introdução

O fracasso escolar no Brasil reflete a proposição de que os estudantes 
não conseguem apropriarem-se dos conhecimentos ensinados; tem 
se constituído um desafio para educadores e ocorre em consequência 

de inúmeros fatores, sejam os relacionados à dificuldades de aprendizagem 
(problemas internos ao sujeito) ou à dificuldades de escolarização (pro-
blemas externos aos sujeitos). No que concernem aos impasses que se 
situam na dimensão externa ao sujeito do conhecimento, pensar-se-á nos 
empecilhos de ordem estrutural, pedagógica, social, cultural, econômica 
e outros. Ao se referir às questões pedagógicas, muitas vezes, a didática 
é alvo de debates, críticas, apontamentos e/ ou necessidades de reconfi-
gurações. Em nosso entendimento, perspectivas que separam aspectos 
internos e externos no processo de ensinar e aprender são reveladoras de 
um modo dicotômico e fragmentado de compreender e delinear o processo 
de ensino-aprendizagem.

Ao falar da Didática, sabe-se que essa área é balizadora de instrumen-
tos para a prática pedagógica, no que concerne aos objetivos, conteúdos e 
métodos. Tendo em vista essas considerações, enfatiza-se que o professor 
é preparado com princípios teóricos e metodológicos em sua formação ini-
cial e/ou continuada que não se encontram alinhados a uma perspectiva 
de materialidade do objeto e consequentemente, docentes e discentes não 
conseguem compreender as dimensões que compõem os objetos e não 
desenvolvem o pensamento teórico em relação aos conceitos científicos. 
Isso já é revelador de que os problemas não são somente de ordem interna, 
tampouco restringem-se aos aspectos externos do processo.

Considerando o ressaltado, é de suma importância educadores e pes-
quisadores abrirem o debate a respeito dessa temática e dialogarem sobre 
a necessidades formativas na área educacional. No caminho de contribuir 
nesse sentido, o presente texto, de cunho bibliográfico, procura sistematizar 
alguns conceitos relevantes para uma compreensão de totalidade do pro-
cesso didático, desenvolvedor, quando tomado o ensino e a aprendizagem 
enquanto unidade. O texto visa, portanto, corroborar com educadores e pes-
quisadores no sentido de ampliar os conhecimentos que possuem dentro 
dessa vertente.

No início, traz considerações a respeito da Didática e da formação do per-
fil do professor; em seguida, explora-se sobre a Teoria Histórico-cultural e os 
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encaminhamentos por uma proposta formativa nessa perspectiva. Por fim, 
faz considerações relativas à Didática Desenvolvimental, trazendo alguns 
conceitos inerentes a uma proposta de formação que permita ao educador o 
domínio do conceito científico e o desenvolvimento do pensamento teórico, 
isso considerando as unidades formativas no processo: unidade motivo-ob-
jeto, conteúdo-forma, imitação-criação e ruptura-desenvolvimento.

Perspectivas de formação docente no Brasil

Diversos pesquisadores desenvolvem investigações no que tange 
a formação de professores com o intuito de tentar responder às indaga-
ções em torno das necessidades instrumentais do professor para cumprir 
o seu papel de oferecer meios e fins para a consolidação do processo de 
ensinar-aprender.

Ao pensar na formação docente e sua finalidade lembrar-se-á de 
Contreras (2002) que apresenta três tendências para se pensar a respeito 
da profissionalização de educadores que foi se constituindo e ainda estão 
impregnadas em cursos de formação docente e supõem formas de entender 
o trabalho de ensinar: um modelo dominante foi o da racionalidade técnica 
em que estabeleceu toda a ideologia do profissionlismo docente. A raciona-
lidade técnica consiste na solução instrumental de problemas por meio da 
aplicação de instrumentos/técnicas baseados no conhecimento científico 
para alcance de resultados na prática, sustentados pela concepção posi-
tivista. Esse modelo é problemático a medida que os contextos educativos 
não são estáveis. Surge então um outro modelo que tem premissa a refle-
xão na ação e contribui para o entendimento de situações problemáticas 
vivenciadas. Assim, de acordo com o autor uma abordagem que entende 
a prática como reflexiva, a racionalidade prática, emerge por entender que 
certos impasses não podem ser visionados por um olhar da racionalidade 
técnica, e que muitas vezes se aprende resolvendo-os. Assim o conheci-
mento está na ação; ou a reflexão está na ação. E no movimento diário de 
novos desafios, por meio da reflexão, abrolham novos conhecimentos para 
além do repertório técnico que se possui. Mas, nesse formato, os professo-
res não conseguem visionar o ensino condicionado por fatores estruturais 
mais amplos, tanto institucionais, como políticos e ideológicos em que se 
está assentada a educcação. É nessa base que surgiu o outro modelo para 
pensar a autonomia no trabalho docente, o de vislumbar o professor como 
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intelectual crítico, que questione a natureza com que o ensino foi socialmente 
construído e o modo como se relaciona com o social. Desse modo, o que 
move a refelxão crítica a emancipação. A reflexão crítica liberta e emancipa 
as visões acríticas e permite aos professores um processo e transformação 
na prática pedagógica a partir da sua transformação como intelectuais críti-
cos. Assim o professor intelectual crítico se preocupa com a potencialização 
da sua prática e busca os aspectos que não possui na sua ação educativa, 
tanto pessoais, como organizacionais e sociais, em um processo de oposi-
ção ao já inscrito institucionalmente para o papel docente. Nesse formato, a 
autonomia dos professores se inscreve num processo contínuo de transfor-
mações e descobertas.

Apesar dessas colocações a respeito dos vários perfis docentes que 
foram se constituindo ao longo dos anos, os avanços são incipientes, pois a 
didática não perdeu sua essência de base tecnicista, positivista e não ganhou 
reconhecimento dentre os outros campos da ciência. A reflexão a perseguir 
é em relação ao lugar ocupado pela didática em determinados cursos de 
universidades brasileiras. É afirmativo que a didática é abordada de dife-
rentes formas, em etapas, geral (ministrada por docente da Pedagogia) e 
específica (ministrada por professores das áreas específicas). Em alguns 
casos, é trabalhada somente na dimensão específica ou com redução da 
carga horária. Em outras situações, a abordagem da didática é feita em 
forma de seminários (SGUAREZI, 2011). O currículo é fragmentado e há uma 
dissonância entre projeto pedagógico e estrutura do conjunto das discipli-
nas e ementas e falta articulação entre as áreas de formação. Tendo em 
vista isso, há a necessidade de uma revolução nas estruturas institucionais 
formativas e nos currículos, pois a formação de professores para a educa-
ção básica tem que partir de um campo de prática e é preciso ter currículos 
articulados (GATTI, 2010). Repensar o currículo de formação e esclarecer 
sobre as questões epistemológicas do conhecimento e implicação na prá-
tica pedagógica pode ser o caminho para estruturação da formação docente, 
pois ensinar exige saberes relativos à construção histórica do conhecimento 
científico. Outro problema se instala na formação continuada, realizada em 
serviço e instituída em forma de treinamentos como os cursos rápidos e 
intensivos, descontextualizados da localidade de atuação dos professores 
(BRZEZINSKI; GARRIDO, 2001).

Pelo pressuposto, a reflexão se insere nas propostas de formação 
docente e suscita a construção de direcionamentos em torno das políticas 
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de formação de professores, mais especificamente acerca do currículo, pois 
a Didática precisa ser tratada com o seu devido grau de importância.

Sforni (2015) faz uma análise, considerando a unidade ensino-aprendi-
zagem-desenvolvimento e suas relações, num olhar apontado pela Teoria 
Histórico-Cultural, e afirma a precisão da articulação dessa Teoria com a 
Didática para emergir possibilidades de instrumentalizar o professor na ati-
vidade de ensino. Porém, para a autora, essa articulação ainda pequena, 
tanto no ensino como em pesquisas realizadas. Em vista disso, refletindo 
sobre os fundamentos da Teoria Histórico cultural e princípios orientadores 
para uma boa Obutchéne4, a autora levanta o seguinte apontamento:

(...) a defesa de que a aprendizagem adequadamente organi-
zada é promotora do desenvolvimento dos estudantes, levou 
a uma defesa do ensino sistematizado. No entanto, pergun-
tas que parecem estar no âmago dessa ideia, como: “O que 
seria uma adequada organização da aprendizagem? Que tipo 
de ensino possibilita o desenvolvimento? Em quais condições 
esse desenvolvimento ocorre?”, indagações que se respondi-
das, representaria avanços tanto para a psicologia como para a 
Didática Geral, nem sempre estiveram no horizonte investigativo 
dos pesquisadores brasileiros (SFORNI, 2015, p. 88).

Tais abordagens parecem controvérsias, conforme Sforni (2015) já que 
os questionamentos se vinculam diretamente à Didática, e não são foco 
de desdobramentos das investigações de pesquisadores do campo da 
Didática. A resposta para isso está na especificidade do contexto em que a 
Teoria Histórico-Cultural chegou ao Brasil, em meio a ditatura militar em que 
a educação era configurada para atender as demandas do crescimento eco-
nômico, com ênfase na organização da prática pedagógica, na eficiência, 
na racionalização e na operacionalização dos recursos. Nesse ínterim, os 

4 Segundo Prestes (2010), não há na língua russa um termo correspondente para aprendizagem, 
pelo que considera inadequado o uso da palavra obutchénie. Por sua vez, a russa Yulia Solovieva, 
naturalizada mexicana, doutora em Psicologia Pedagógica pela Universidade de Moscou (1993), 
pós-doutora em Neuropsicologia (Sevilha, Espanha, 1999), colaboradora de Nina Talizina durante 
uma década e tradutora, afirma que a tradução da palavra aprendizagem para o russo é ucheniye 
ou obutchenie. O tradutor deve tomar a decisão a respeito. A palavra obucheniye também pode 
significar ensino, pelo que o termo obutchenie inclui tanto ensino quanto aprendizagem (PUENTES 
;LONGAREZI, 2013, p. 271).
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cursos de Didática assumem a perspectiva tecnicista, com treino de habi-
lidades e ensino programado. Porém, mais adiante, na década de 1980, a 
disciplina Didática, caracterizada por essa racionalidade técnica “passa a 
ser questionada acerca da sua contribuição na formação de um professor 
que tenha visão política do ato educativo. Esse questionamento, ao tocar 
naquilo que lhe caracteriza como disciplina, provoca uma crise de identidade 
e a sua especificidade como área (p. 92)”. Nesse período surge um movi-
mento para o redimensionamento desse campo do saber.

Ao relatar a formação com base na perspectiva histórico-cultural, Gimenes 
(2012) lembra que o enfoque da mesma é no materialismo histórico-dialético, 
bem como nos pressupostos de Marx, em que algumas categorias provin-
das do materialismo histórico fundamentam a psicologia histórico-cultural 
de Vigotski, no que tange as relações entre desenvolvimento e aprendiza-
gem. A partir daí as contribuições da Psicologia, principalmente das obras 
de Vigotski adentraram o campo educacional em pesquisas e contextos 
educativos; isso trouxe consequências, como o entendimento equivocado 
dos postulados desse teórico.

Categorias como mediação, zona de desenvolvimento proximal, 
atividade, sentido, significado e instrumentos foram transpor-
tadas para o contexto escolar, acreditando que estes seriam 
elementos diferenciais diante de outras abordagens até então 
utilizadas dentro das escolas, mais especificamente na prática 
pedagógica (GIMENES, 2012, p. 120)

Diante do exposto, infere-se que vários autores pelo Brasil vêm desenvol-
vendo estudos na perspectiva histórico-cultural, inclusive sobre a formação 
docente, de modo a apontar princípios norteadores dessa vertente e dentre 
eles, o conceito de atividade. De acordo com Gimenes (2012) os processos 
formativos como acontecem, seja inicial ou continuado não têm avançado 
e tem sido marcado por limitações, como, por exemplo, o formato com 
participação passiva dos docentes no processo; mas, do contrário se for 
desenvolvido nos princípios da Teoria histórico-cultural, traz contribuições, 
tais como, participação ativa, formação pela atividade e da personalidade 
e concepção do professor como um sujeito histórico e social, produtor de 
cultura. No mais, considerando o processo formativo nessa abordagem, 
conforme a autora,
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(...) se o professor não concebe a atividade formativa como uma 
necessidade, não atribuindo motivos para dela participar efetiva-
mente, possivelmente ela não acarretará desenvolvimento, pois 
para gerá-lo é preciso que os motivos coincidam com o objetivo 
da atividade, e às vezes, esta, nem sempre parte da necessidade 
do professor (GIMENES, 2012, p. 122).

A compreensão a partir de Pereira e Ratto (2008) é pautada no quão é 
interessante olhar para as produções que são utilizadas pelas agências de 
formação de professores e analisar o quanto esses dispositivos podem ser-
vir como uma forma de opressão aos educadores e uma maneira de inculcar 
ideias de se trabalhar ao invés de realmente estruturar uma mudança de 
pensamento e práticas que provoquem a transformação de si e das reali-
dades. Sabe-se que os cursos de formação de professores se baseiam nos 
referenciais produzidos na área educacional e outras, e se estes são impreg-
nados de ideais que não colaboram para a profissionalização docente, mas 
somente sinalizam procedimentos a trilhar desvinculados dos sentidos, sig-
nificados e necessidades da docência, eles tendem a desvanecer. A maneira 
como os cursos são estruturados e sistematizados causam certa aversão 
na participação efetiva do professorado, além de não provocar mudanças 
significativas na atuação docente. E mais, conforme os esclarecimentos de 
Duarte (2003) a problemática se instala também ao falarmos dos funda-
mentos epistemológicos utilizados nas produções que são usadas como 
referenciais teóricos nos cursos de formação. O autor alerta sobre a “neces-
sidade de análises rigorosas dos fundamentos filosóficos dos autores que 
vêm sendo largamente adotados pela intelectualidade da educação brasi-
leira” (DUARTE, 2003, p. 623).

A respeito dos modos a serem implementados para a formação de pro-
fessores, ressalta-se ademais as pesquisas de intervenção, que podem ser 
realizadas por meio da pesquisa-ação (BARBIER, 2007), coletiva (ALVARADO 
PRADA, 2006), participante (BRANDÃO, 1990), colaborativa (IBIAPINA, 2008) 
e intervenção didático-formativa (LONGAREZI 2014, 2018; FRANCO, 2015; 
DIAS DE SOUSA, 2016; GERMANOS, 2016; COELHO, 2016; SOUZA, 2016, 
2017; FERREIRA, 2017; MARRA, 2018; FEROLA, 2016, 2017). Nessas verten-
tes de formação com base interventiva, o que precisa estar claro é que diante 
de tal empreendimento, não é fácil tal feito, inserir o professor neste tipo de 
projeto, pois tem que haver participação efetiva do mesmo; a mudança de 
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visão não pode ser apenas momentânea, quando a ação está sendo con-
cretizada, mas as transformações precisam ser enraizadas nas práticas, ou 
seja, o processo formativo necessita estar imbricado nas ações e práticas 
diárias do professor participante, após a efetivação do processo formativo/
interventivo. Assim, ao desenvolver pesquisas nesse formato, há de se veri-
ficar se pensamentos e concepções de práxis estão sendo legitimados pelos 
envolvidos.

Formação docente na perpectiva desenvolvimental

A formação didática do professor é de outra qualidade quando com foco 
no desenvolvimento de novas formas de pensamento, e uma das vertentes 
firmada na proposta dialética e desenvolvedora é enunciada pela didática 
desenvolvimental que tem como premissa o ensino por unidades formativas: 
imitação-criação; motivo-objetivo; conteúdo-forma; ruptura-desenvolvi-
mento(LONGAREZI, 2017; LONGAREZI; DIAS DE SOUSA, 2018) o, pois “se 
faz vital a prática social por unidades” (LONGAREZI, 2017, p. 188), isso em 
todas os contextos de vivências dos sujeitos, já que a constituição humana 
e social se faz na totalidade enquanto unidade homem-cultura nos determi-
nados contextos históricos repletos de elementos simbólicos-mediadores. 
É sabido que o desenvolvimento do homem ocorre em paridade com o 
desenvolvimento da cultura, pelas relações recíprocas que se efetivam na 
comunicação, em que a materialidade se dá pela educação (na forma mais 
ampla) pelos processos de apropriação-objetivação (LONGAREZI, 2017).

É necessário aprofundar estudos sobre princípios e fundamen-
tos do Ensino Desenvolvimental (Lembrando que a origem da Didática 
Desenvolvimental pode ser localizada no interior da Teoria da Atividade, 
que tem bases da Teoria Histórico-Cultural, desenvolvida por V. V. Davidov 
e A. N. Leontiev, seus colaboradores e seguidores, embasados no teórico 
L. S. Vigotiski), tendo em vista o formato tradicional de ensino pautado na 
transmissão do conhecimento científico e não na formação de conceitos. 
Portanto, propõe-se a atividade pedagógica enquanto unidade de ações 
docente e discente. O professor, nesse formato, não tem papel informativo, 
e sim, é o organizador das condições objetivas e subjetivas que possibilita 
a formação conceitual pelo estudante. Olhando por esse ângulo, a escola 
precisa superar a dimensão meramente reprodutiva do saber culturalmente 
produzido. Ao pensar nisso, determinados grupos de pesquisas no Brasil, 
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referenciando experiências efetivadas na antiga União Soviética por didatas 
e psicólogos, têm realizado investigações pautadas no experimento forma-
tivo como procedimento metodológico. Contudo, no Brasil, no interior do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Desenvolvimento Profissional 
Docente da Universidade Federal de Uberlândia (GEPED/UFU), os pesqui-
sadores (LONGAREZI, 2012, 2014, 2018; FRANCO, 2015; DIAS DE SOUSA, 
2016; GERMANOS, 2016; COELHO, 2016; SOUZA, 2016, 2017; FERREIRA, 
2017; MARRA, 2018; FEROLA, 2016, 2017) compreenderam que tal proce-
dimento apresenta limites em relação a escola pública brasileira: por ser 
uma pesquisa interdisciplinar, com presença de psicólogos e pedagogos e 
no Brasil não há o profissional psicólogo na maioria das instituições públi-
cas; o contexto e necessidades históricas, políticas e culturais do Brasil são 
diferentes de outros países em que o método foi utilizado. Por isso, no país 
tem-se construído a metodologia da Intervenção Didático-Formativa, assu-
mida enquanto ação investigativo-formativa visando uma intervenção no 
contexto educacional e que consiste na formação didática do professor e, 
simultaneamente, na formação dos estudantes, com a criação de condições 
para o processo formativo-desenvolvimental.

De acordo com Longarezi (2017) a Intervenção Didático-formativa 
pressupõe “o desenvolvimento do professor impulsionado pela obut-
chiéne da docência” (LONGAREZI, 2017, p. 200), pelo desenvolvimento 
de novas formas de pensamento, que não é espontâneo, mas compreen-
dido na mediação teórica, num confronto com elementos estabelecidos 
no campo da vivência, os quais não podem ser negados, pois compõem 
a vida humana. É afirmativo que o professor só terá condições de realizar 
a atividade pedagógica desenvolvedora se ele possuir uma formação que 
lhe permita o domínio do conceito científico e pense cientificamente. Além 
disso, as condições formadoras e desenvolvedoras da formação didática 
do professor são impulsionadas num processo de formação que se ocorre 
enquanto unidades: motivo-objeto, conteúdo-forma, imitação-criação e 
ruptura-desenvolvimento.

Em relação a unidade motivo-objeto tem-se que os motivos formado-
res de sentido encontram-se no objeto, e dão sentido a ação; assim, esses 
motivos é que estimulam a atividade e conferem sentido pessoal. Portanto, 
tem que haver coincidência entre motivo e objeto, e esses motivos formado-
res de sentido são os que garantem condições para o realizar da atividade. 
Sendo assim, “o que move o professor em seu processo formativo (o motivo) 
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precisa coincidir com o conteúdo de sua formação (o objeto)” (LONGAREZI, 
2017, p. 204). A respeito da unidade conteúdo-forma, se constitui uma 
dimensão central a ser configurada, considerando que os conteúdos para 
formação didática precisam compreender princípios e fundamentos da didá-
tica desenvolvimental e o método se estabelece como uma síntese dialética 
entre os conteúdos. Isso implica a vivência do professor no método tendo 
como modo, a formação do pensamento teórico. Sobre a unidade imitação-
-criação, essa foi idealizada pelas concepções vigotiskianas referentes aos 
conceitos de imitação e criação, em que a criança aprende em colaboração 
com o professor e pela sua orientação. A imitação implica um processo de 
criação, e assim os professores formadores podem desenvolver práticas 
pedagógicas desenvolvimentais e seus estudantes pela via das vivências 
nos processos formativos e pela unidade imitação criação, poderão apren-
der e apreender formas didáticas do método obutcheine-desenvolvimento. 
Ao falar da unidade ruptura-desenvolvimento, lembrar-se-á da dialética, 
pois suas bases estão no movimento possível “de transformação do pensa-
mento pela obutchiéne que provoque o confronto entre diferentes formas de 
conhecimento e seja propulsor, não apenas de mudanças qualitativas, mas 
de rupturas que permitam de fato mudanças na essência, que gere desen-
volvimento” (LONGAREZI, 2017, p. 215).

Na vertente empregada numa perspectiva desenvolvimental, o professor 
é participativo e sujeito de atividade pedagógica; portanto a ação do profes-
sor, na forma como é realizada no Brasil, precisa ser repensada. O professor 
tem o papel de organizar a atividade para o aluno em ações de ensino que 
alcance os objetivos da aprendizagem. Ao pensar as diretrizes orientadoras 
da Teoria Histórico cultural, pode-se vislumbrar um caminho para arrolar 
políticas de formação de professores na perspectiva formativa por unidades.

Pensando então na formação inicial e/ou contínua do professor/educador, 
é fundamental se ater em uma organização curricular em que os princípios 
didáticos ocupem um lugar no processo, com base epistemológica, sem 
serem esvaziados de conteúdo, e que prepare o profissional e promova o 
seu desenvolvimento no sentido de propiciar a construção do pensamento 
teórico compreendido pela epistême da ciência. Isso é elemento fundamen-
tal, uma vez que capacita o educador a organizar o processo pedagógico e 
fornece elementos para concepção de modos de trabalhar, para que o aluno 
tenha a oportunidade de, pela obutchiéne, apropriar-se dos conceitos cien-
tíficos em sua essência e relações conexas que os formam.
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Considerações finais

O conteúdo da formação docente, portanto, imprescindivelmente, 
necessita abranger a formação teórica e epistemológica, mediado pelo 
método, para que se consiga concretizar processos desenvolvimentais 
para o professorado e consequentemente para o alunado. Esclarece-se que 
o conteúdo da formação não é o conteúdo de ensino, e sim os princípios 
orientadores para a vivência do método, que podem ser na perspectiva do 
Ensino Desenvolvimental ou outra, desde que prepare o educador teórico e 
epistemologicamente para o exercício da profissão. A formação e profis-
sionalização do educador hoje ainda é vislumbrada na grande maioria pela 
transmissão/informação, o que dificulta até mesmo o profissional perceber 
necessidades e ter motivos para mudanças em seu trabalho já que, em sua 
concepção, já foi formado e preparado com o conteúdo das ciências e ficam 
as lacunas na dimensão didática.
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GÊNERO, RAÇA E ETNIA NA FORMAÇÃO E  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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Resumo: O artigo tem por objetivo discutir a cultura organizacional como ques-
tão permeada pelo gênero, raça e etnia, no Programa Pró-Equidade de Gênero 
e Raça, da Presidência da República do Brasil, nos governos Lula e Dilma. 
Algumas questões foram fundamentais nesta discussão. Primeiro, destaca-
mos o predomínio de mulheres em cargos de menor poder em instituições 
públicas e privadas; e, preconceitos e estereótipos acerca da incapacidade 
e indisponibilidade da mulher para exercer certas atividades. Em segundo, 
nossa participação no citado Programa, como membro do Comitê Ad Hoc. A 
pesquisa contempla trabalho de campo e documental. Alguns autores foram 
essenciais nesta discussão como Bauman (2209), Bordieu (1989), Leite e 
Souza; Marques e Sanchez (2010), dentre outros, que não foram aqui citados. 
Concluímos que o desconhecimento histórico sobre a origem e manutenção 
de desigualdades naturalizam as marcas sociais da dominação, dificultando, 
significativamente, o processo de formação e educação profissional; também 
reconhecemos os limites do Estado na implementação de políticas públicas 
de sensibilização, solidárias e equitativas; assim como o potencial dos movi-
mentos sociais que lutam pela superação das desigualdades.
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Introdução

A entrada de mulheres no mercado de trabalho, diferentemente do que 
se possa pensar, não reflete a discussão acerca da “liberação femi-
nina do jugo masculino”. Pelo contrário, mulheres, crianças e mesmo 

idosos, passam a engrossar a mão-de-obra em período histórico funda-
mental para a acumulação de capital que, com a introdução das primeiras 
máquinas no processo produtivo, dispensaria o empenho da força muscular.

A participação de contingentes de mulheres de segmentos populares 
contrapunha-se ao de mulheres, filhas, parentes de prósperos membros da 
ascendente burguesia (SAFIOTTI, 1987). Para as primeiras, a situação de 
abandono do espaço considerado natural como o do lar, privado e protegido, 
é percebida como uma condição degradante (CARLOTO, 2012, online). Por 
isso, a categoria da divisão sexual do trabalho torna-se imprescindível para 
a compreensão do processo de construção das práticas sociais a partir de 
uma base material.

Em fins do século XX a luta pelos direitos daquel@s considerad@s mino-
rias ganha maior visibilidade e notoriedade. Tornou-se impossível negar as 
diferenças, as desigualdades e as dificuldades enfrentadas para o exercício 
da cidadania disfarçado na afirmação da igualdade de oportunidades. De 
qualquer forma, minorias ou diferenças, estes Outros, se transformaram em 
“pedra de toque” fundamental para a implementação de ações de responsa-
bilidade social nas organizações.

A eleição de mulheres e negros na presidência de governos, por exemplo, 
tem garantido novo status e modelo a ser seguido, pois que inserido em um 
patamar mais avançado no qual é possível identificar traços fortíssimos de 
sociedades pós ou ultramodernas, com todas as críticas que estas cate-
gorias têm recebido. Mas é fato que ter homens e ou mulheres negr@s e, 
mesmo mulheres brancas disputando cargos públicos com homens bran-
cos provocam mais ainda os debates acerca das diferenças engendradas 
pelo princípio organizador da desigualdade no mundo do trabalho.

Visitando empresas para monitoramento de atividades acordadas com o 
Programa Pró-Equidade, observamos a sinalização e mesmo ações e preo-
cupações efetivas com a igualdade e equidade de condições entre gêneros, 
raça, etnia, salários etc. Mesmo com todas as dificuldades de entendimento 
acerca destas desigualdades naturalizadoras e naturalizadas, muitas orga-
nizações têm se empenhado em modificar aquilo que é possível, conforme 
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o estado de sensibilização de seus proprietários, supervisores ou respon-
sáveis. Por fim, a necessidade de registrar histórias que se perdem com o 
tempo e na memória de cada um@ que participou ou participa do Programa 
e que, por vezes, não vão além do registro impessoal dos relatórios de ati-
vidades dos comitês ou de pesquisas. O que não é o caso deste Programa, 
pois a diversidade de experiências, relatos e conclusões publicadas tem sido 
significativas.

Partindo dessas motivações apresentamos como objetivo geral discutir 
a cultura organizacional como uma questão também permeada pelas rela-
ções de gênero e raça. Os específicos, que vão nos auxiliar nesta empreitada, 
são: compreender como a cultura engendra gênero e raça em ambientes 
organizacionais; discutir as políticas públicas do Governo Lula e que tiveram 
continuidade no seguinte, de Dilma Rousseff, para a equidade de gênero e 
raça em ambiente organizacional; entender algumas experiências de orga-
nizações a partir destes marcadores sociais de desigualdades. Para atingir 
estes objetivos, realizamos pesquisa de campo (observação participante e 
entrevistas) e documental.

Apesar da vontade de desenvolver boas ações, observamos o desco-
nhecimento teórico e histórico de discussões relativas a gênero e raça na 
experiência das empresas participantes do Programa. Assim como a maioria 
das empresas não possuía uma visão panorâmica de seus trabalhador@s 
no que se referia às diferenças marcadas socialmente A partir do preen-
chimento de um longo questionário que contempla esta e outras questões, 
era visível a ausência da diversidade e da desigualdade de gênero, raça e 
etina que, posteriormente, com o desenvolvimento de algumas atividades as 
empresas procuravam sanar.

Metodologia

Metodologicamente realizamos pesquisa documental. Um dos docu-
mentos, objeto de nossa discussão, foi um dos programas do Governo Lula e 
Dilma que priorizaram a mudança em ambientes organizacionais, direciona-
dos à equidade de gênero e raça e que deu prioridade aos setores de gestão 
de pessoas e da cultura organizacional, por serem aqueles que trabalham 
especificamente questões como gestão de conflitos relacionados à cultura 
predominante em sociedades capitalistas; apresentam assim, valores que 
acirram as desigualdades sociais e se transferem para outros ambientes, 
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dentre eles os organizacionais; outros documentos foram algumas políticas 
públicas desenvolvidas por esses governos, ou seja, os Planos Plurianuais 
(2004-2007 e 2008-2011), relacionados a gênero e raça; os relatórios ela-
borados pelas organizações e os produzidos pelos membros do Comitê Ad 
Hoc a partir da análise dos primeiros. Também foram fundamentais as expe-
riências do trabalho de campo com as visitas de monitoramentos das ações 
e os momentos de orientações aos Comitês de Gênero e Raça composto 
pelos próprios trabalhadores das empresas participantes do Programa; e, a 
experiência da FERSOL indústria e Comércio S/A, por ser pioneira em prá-
ticas consideradas como boas ações voltadas para su@s trabalhador@s.

Desenvolvimento: panoram do mal-estar social

O cotidiano das organizações, como observamos, é direcionado para 
produção de produtos ou serviços; portanto, questões como produtividade 
e lucratividade estão acima de quaisquer discussões, dentro do ideário 
capitalista clássico, e que tem predominado contemporaneamente, consi-
derando os diferentes objetivos, missões e responsabilidade social de cada 
uma delas.

Entretanto, este mesmo cotidiano é composto não apenas por material, 
produtos ou serviços e equipamentos; seu bem maior, gerador de rique-
zas, são pessoas que formam o impessoal Setor de Recursos Humanos. 
Conhecido sob a sigla de RH, trabalhador@s funcionári@s, empregad@s ou, 
mais recentemente, os denominados colaborador@s, perdem sua individua-
lidade e identidade tornando-se grupos de colaborador@s sob as ordens de 
outra figura impessoal denominada, também recentemente, gestor@.

Não é necessário ser bom observador para confirmar a existência de pro-
blemas decorrentes de atrasos, por exemplo, em serviços ou produtos ou, 
ainda, de problemas, namaioria das vezes, considerados também “apenas 
questões técnicas” e, outros tantos que justificam o emperramento ou adia-
mento de algumas atividades. Um ambiente organizacional que apresenta 
este clima é, muitas vezes, desconsiderado por gestor@s e percebido como 
“natural” na esperança de que se organizem por si só ou, por meio de uma 
“mão hobbesiana invisível”; este fato apenas adia problemas que, mais cedo 
ou mais tarde, vão exigir uma intervenção mais eficaz. Enquanto não são 
considerados em sua dimensão concreta, a produtividade individual e cole-
tiva de trabalhador@s é comprometida por razões que parecem ser óbvias: 
a da insatisfação e mal-estar objetivos e subjetivos, cotidianos.
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Este contexto, exposto em rápidas palavras e, que requer uma intervenção 
imediata e eficaz de forma a superar desentendimentos de comunicação e, 
até mesmo de relações interpessoais em ambientes de trabalho, atualmente 
é compreendido como gestão ou administração de conflitos. Entretanto, para 
resolução de conflitos se torna necessário mais que contornar, administrar 
e motivar grupos ou equipes; se exige, ainda, algo mais que o domínio de 
técnicas, dinâmicas de grupo ou conhecimento teórico/acadêmico. Simples 
mas complexas estratégias que exigem a prática da escuta e da observação 
sistemáticas, assim como as palavras certas ditas nos momentos neces-
sários, podem apresentar mais resultados que meses de treinamentos, 
palestras e seminários.

É comum escutar justificativas acerca das dificuldades de mulheres 
assumirem atividades ou cargos em organizações ou partidos políticos 
que exijam extrema dedicação e disponibilidade; os obstáculos apontados 
geralmente estão relacionados a sua emotividade, a Tensão Pré-Menstrual 
(TPM), a preocupação com os filhos, dentre outras, enfim, à sua emoção “à 
flor da pele”, e à ausência de objetividade, e outras preciosidades.

Por isso, em termos de Brasil, as transformações também são percebidas 
tanto em números, ou seja, pela maior participação das mulheres no mer-
cado de trabalho, quanto pelas políticas públicas de caráter internacional e 
nacional, relacionadas às questões de gênero e raça. “Esses dois movimen-
tos arrolados a gênero e raça vêm consolidando no Brasil a aceitação social 
sobre a necessidade de se incorporar o tema da igualdade às políticas de 
desenvolvimento e às políticas sociais” (SANCHES e MARQUES, 2010, p. 52).

Entretanto, apesar de observadas mudanças significativas na participa-
ção da mulher no mercado de trabalho, as marcas da dominação de gênero 
e raça se reproduzem em termos de assalariamento e de outras ações. Os 
argumentos justificadores dessa desigualdade de rendimentos se apóiam 
na baixa escolaridade das mulheres e mais significativamente, de negros. 
Marques e Sanches (2010) rechaçam essa afirmação baseada em números 
apresentados pelo IBGE PNAD (1992 a 2006) dizendo que “embora, no nível 
agregado, seja inegável a menor escolaridade dos negros, a desigualdade 
de rendimentos se mantém e se acentua nos níveis de escolaridades mais 
elevados, e tal fenômeno ocorre tanto entre mulheres como entre negros” 
(MARQUES e SANCHES, 2010, p. 69).

Por fim, algumas considerações finais são destacadas por Sanches e 
Marques (2010) e que revelam uma melhoria lenta, mas significativa com 
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relação às desigualdades entre os gêneros. 1. O nível de participação no mer-
cado de trabalho tem maior relação com a questão de gênero; 2. A ocupação 
das mulheres apresenta resultados mais favoráveis, ainda que se mante-
nha em patamares muito inferiores aos dos homens; 3. O desemprego entre 
as mulheres mantém-se maior que entre os homens e diminui com menos 
intensidade; 4. A questão racial revela seu peso na definição dos patamares 
de informalidade, que é maior entre a população negra; e, 5. Os rendimentos 
expressam uma espécie de síntese da situação dos indivíduos no mercado 
de trabalho e reproduzem a mesma estrutura de desigualdades. (SANCHES 
e MARQUES, 2010, p. 76). Fato corroborado pelos números a seguir, forne-
cidos pela Pesquisa por Amostra de Domicílio (PNAD, 2011) e citado na 4ª 
edição do Programa, referindo-se às “Práticas de Igualdade” (2010, p. 18).

Para o Censo de 2010, as mulheres contabilizavam cerca de 97 milhões, 
representando, portanto, cerca de 51,04% dos habitantes. Entretanto, em 
números fornecidos pelo PNAD (2011), na População Economicamente Ativa 
(PEA), somam 42% das pessoas ocupadas, sendo que 57% são homens. 
Dados referentes à taxa de desemprego (de 15,2% para 7,5%, entre 2003 e 
2011), mesmo assim registram ainda “piores condições de trabalho, salá-
rios mais baixos e sofrem com o acúmulo de tarefas da dupla jornada de 
trabalho”. Esta é apresentada como “um dos principais responsáveis pelas 
condições de trabalho desigual de mulheres e homens”, uma vez que gas-
tam cerca de 22 horas semanais nas atividades domésticas, enquanto os 
homens 10,3 horas”. Em termos de escolaridade, o PNAD (2011) registra 
que “mesmo sendo mais escolarizadas, as mulheres ganham menos. A 
média de anos de estudo das mulheres ocupadas é de 9,2 anos, ao passo 
que a dos homens é de 7,9 (PNAD 2011). Ainda assim, as mulheres ganham 
menos que os homens: segundo os dados da PNAD, em 2011, as mulheres 
recebiam 73,3% do rendimento dos homens”. (SECRETARIA.., 2015, online)

Como toda categoria impessoal, assexuada e assimétrica, a de trabalha-
dor também reproduz estereótipos pois de forma generalizante, enquadra 
uma diversidade de culturas, desejos, formação, sonhos, pessoas e pro-
fissões diluindo especificidades e diferenças, tratando-@s como massa 
não mais amorfa mas em um formato teórico sob a capa de equidade e 
meritocracia. Este formato, entretanto, na prática concreta cotidiana de tra-
balhador@s, se diferencia reproduzindo as representações encontradas fora 
do ambiente organizacional. Entretanto, esta tem sido a compreensão téc-
nica e teórica que ainda teima em ser reproduzida em distintas áreas do 
conhecimento.
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No Brasil, somente a partir de 1996 é que o governo passou a imple-
mentar políticas públicas em relação à promoção da igualdade de gênero, 
raça e etnia e que, segundo Leite e Souza (2010, p. 104) este fato coloca um 
duplo desafio: dado o longo período de total desprezo a estas questões, as 
desigualdades tornaram-se muito maiores, por um lado e por outro, a pouco 
experiência acumulada pelo governo tem impedido aos órgãos públicos 
propostas mais efetivas de igualdade e oportunidades.

Essas políticas públicas foram desenvolvidas a partir das diretrizes 
explicitadas nos Planos Plurianuais (PPA 2004-2007 e 2008-2011) sobre 
desigualdades de gênero e raça, no Governo Lula. O Governo Federal iden-
tifica que, em relação às desigualdades de gênero, muito se avançou. 
Entretanto, ainda existe “a hierarquização de sexo”, o que determina às 
mulheres “espaços menos valorizados” (PPA 2008-2011). No que diz respeito 
à educação, por exemplo, o PPA reconhece que “as vantagens observadas 
em termos educacionais não se refletem no mercado de trabalho e as dife-
renças salariais permanecem significativas” (PPA 2008-2011). O Programa 
Pró-Equidade de Gênero e Raça, implementado pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM), está voltado precisamente para a correção destas 
distorções. (LEITE e SOUZA, 2010, p. 125)

O PPA considera que tal como as de gênero, as desigualdades de raça 
estão presentes em todas as esferas da vida social e implicam, na verdade, 
maior grau de restrição de cidadania do que as de gênero. Os negros apre-
sentam indicadores piores tanto em termos de educação quanto de trabalho. 
Mas é no mercado de trabalho que as desigualdades raciais, tanto quanto 
as de gênero, se expressam mais fortemente. (LEITE e SOUZA, 2010, p. 125)

Essas políticas públicas, propostas a partir do trabalho contínuo dos 
movimentos sociais, têm surtido efeito, e já é possível observar mudanças 
na cultura de muitas organizações que reconhecem o papel fundamental da 
equidade de gênero e raça, dentro e fora dela, como condição vital para a 
saúde das empresas, d@s trabalhador@s e da sociedade.

O Comitê Ad Hoc é formado por pessoal qualificado da região em que 
as organizações participantes do Programa encontram-se sediadas. As 
organizações que se predispõem a participar do Programa, se inscrevem 
por meio do site da Presidência da República e comprometem-se a cumprir 
o estabelecido para, ao final de um ano de trabalho e, monitoradas pelos 
Comitês, estarem aptas a receber o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça.

O Pró-Equidade teve sua primeira edição no ano de 2006, inicialmente 
trabalhando apenas com empresas públicas e mistas; iniciou, portanto, suas 
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atividades com onze empresas inscritas; posteriormente estes números 
foram ampliados para 23 quando puderam participar empresas privadas; 
na 4ª edição seguinte aumentou para mais de 50% participantes, ou seja, 
58; período em que passamos a integrar o Comitê Ad Hoc; no ano seguinte 
permaneceram apenas 57; na 6ª edição tivemos 83 empresas5.

As primeiras atividades a serem desenvolvidas no âmbito da empresa é 
a divulgação do Programa para @s trabalhador@s e a sensibilização d@s 
mesm@s, mas principalmente daquel@s que ocupam cargos de chefia, fun-
damentais para a implementação das mudanças na gestão de pessoas e na 
cultura organizacional. Assim, é possível observar a relatividade dos con-
flitos intergêneros, dentro e fora de ambientes organizacionais, como uma 
questão cultural e histórica.

Resultados e discussão a partir do Programa Pró-Equidade De 
Gênero, Raça E Etnia

Desde a criação do Programa Pró-Equidade de Gênero, em 2006, que 
cerca de 900 mil funcionári@s foram atingidos direta ou indiretamente – 
45% de mulheres e 55% de homens. A maioria delas possui remuneração 
equivalente a um ou dois salários mínimos (até R$ 1.352), representando 
53% d@s trabalhador@s nessa faixa salarial. Quanto maior o salário, menor 
é a proporção feminina. Apenas 26% recebem 25 salários mínimos ou mais 
(a partir de R$ 16.950), ou seja, a remuneração masculina é quase três vezes 
maior em relação à das mulheres. (BRASIL, 2013, online)

As organizações participantes do Programa chegam a apresentar quase 
três vezes mais mulheres em cargos executivos do que as que ainda não 
aderiram: enquanto as mulheres ocupam 40% das posições de comando 
e decisão, os homens são 59%. De acordo com pesquisa Ethos/Ibope, em 
2010, as executivas somavam apenas 14% e os homens ocupavam 86% dos 
cargos. (BRASIL, 2013, online)

Bons exemplos e boas ações podem ser encontrados dentro e fora de 
organizações; assim como também existem muitas empresas que procu-
ram agir desenvolvendo boas ações, antes ou mesmo de seu contato com 

5 Ver no link, a seguir, a lista de empresas participantes que foram contempladas com o Selo 
Pró-Equidade de Gênero e Raça. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/mulher-e-tra-
balho/programa-pro-equidade-de-genero-e-raca/programa-pro-equidade-de-genero-e-raca-6a-
edicao.
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o Pró-Equidade O compromisso com aquel@s que permanecem a maior 
parte de suas vidas dentro de uma empresa ou organização, com o obje-
tivo inicialmente de adquirir condições de sobrevivência digna para si e para 
sua família, tem sido reconhecido por organizações as quais têm sido iden-
tificadas por meio de premiações, pela marca do próprio produto e pelos 
valores que imprimem ao nome da empresa ou organização. Assim, opta-
mos pela experiência da FERSOL Ind. e Com. S/A, empresa produtora de 
fertilizantes, localizada no município de Mairinque, Estado de São Paulo, 
por termos realizado o monitoramento da mesma, que consiste na visita in 
loco e no acompanhamento de suas atividades e relatórios. Entretanto, vale 
salientar que, dentre outras, a Prefeitura de Aquiraz, localizada no Estado do 
Ceará, tornou-se referência para as equipes do Programa por suas ações 
reconhecidas internacionalmente; dentro do País, poucos tiveram acesso às 
informações que se traduziram em práticas de boas ações.

Histórias de experiências individuais e coletivas permeiam a trajetória 
da FERSOL e, são contadas e registradas em vídeos, como referências que 
devem ser multiplicadas por tod@s @s que a compõem, assim como tam-
bém su@s parceir@s, empresas com as quais mantém negócios (compra e 
venda de produtos), mas também as terceirizadas, responsáveis pelo recru-
tamento e seleção de pessoal.

Argentino de nascimento, o proprietário da FERSOL, Michael Haradom, 
afirma se considerar mais brasileiro que argentino, devido ao tempo em que 
vive no país e a afeição que criou pelos brasileir@s. Conhecido por suas 
palestras e participação em eventos e programas que o ajudam a sociali-
zar sua experiência na empresa, a FERSOL tem se mantido no Programa e 
garantido o uso do Selo Equidade de Gênero e Raça em seus documentos 
oficiais e no sítio da empresa.

Recebida por um de seus empregados mais antigos e de confiança, 
Carlos Valim, em uma das visitas de monitoramento, ficamos sabendo de 
uma dessas mudanças implementadas na fábrica. Segundo Valim, Haradom 
tinha o hábito de aparecer na fábrica, às vezes a noite, quando se encontrava 
fechada; e, geralmente ligava para o citado empregado, seu interlocutor, para 
conversar sobre os projetos que acreditava, podiam dar certo. E um deles era 
a possibilidade de colocar mulheres trabalhando no setor de produção. Fato 
bem recebido pelo interlocutor que confirmou a necessidade de ter mulhe-
res no setor, pois os homens trabalhavam muito e nunca tinham tempo para 
fazer a limpeza no final da tarde ou no início da manhã. Foi perceptível, por 



2826
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

essa afirmação, que atividades relacionadas à limpeza são, de imediato, 
identificadas ao trabalho feminino; mesmo em setores em que predominam 
apenas homens, como o conectado à produção direta de produtos, no caso, 
fertilizantes.

Haradom negou que a ideia fosse essa, conforme falou Valim; pelo con-
trário, pensava na participação efetiva de mulheres atuando na produção, 
ao lado deles. Valim afirmou que isso não daria certo, pois não existiam 
mulheres treinadas para a função; além do mais, elas teriam que levantar 
sacos com mais de 25 quilos. Haradom sugeriu, então, a montagem de uma 
esteira rolante que percorreria toda a sala e faria o trabalho de transporte 
dos sacos, evitando que elas e eles levantassem tanto peso e adquirissem 
doenças laborais. Mas de qualquer forma, elas teriam que levantar as caixas 
para colocarem-nas na esteira e posteriormente no carrinho, argumentou 
o outro. Mas, outra proposta encerrou a discussão: a montagem de uma 
pequena alavanca automática, que seria acionada sem muitos esforços, no 
início e no fim da esteira; esta passou a beneficiar também, os homens que 
apresentavam problemas de colunas, constantemente, mas que não era 
discutido, talvez por acreditarem que “trabalho de homem” é assim mesmo: 
exige força, muita ação, e nenhum tempo para atividades consideradas 
femininas como a limpeza e organização do ambiente. “Começamos a ter 
mulheres trabalhando na manutenção, dirigindo empilhadeiras, e era tudo 
muito estranho, no início. Aqui, todo trabalho executado por um homem 
tem que, necessariamente, ter uma mulher que também o execute. Temos 
que ter suficiente experiência de atividades executadas por mulheres”. 
(XAMANISMO, 2013, online)

As mulheres receberam treinamento realizado por seus futuros com-
panheiros de setor e o ambiente e o clima transformaram-se; os homens 
também tiveram que se adequar ao novo contexto e começaram a fazer 
a limpeza dos espaços que sujavam, assim como as mulheres cuidavam 
dos seus. As piadas misóginas, homofóbicas, assédios e outros proble-
mas intergêneros começaram a ser revistos e refletidos. Com a experiência 
exitosa, Haradom contratou mulheres para todos os setores da empresa 
comprovando que a capacidade para desenvolver atividades independe de 
diferenças de gênero. “Antes funcionava a força, e hoje funciona o jeito mais 
criativo, da observação mais cuidadosa da mulher. Temos um homem para 
duas mulheres nas empilhadeiras. A mulher cuida melhor das coisas. E no 
cuidado com as pessoas é a mesma coisa”. (XAMANISMO, 2013, online)
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De qualquer forma, o cuidado persiste como característica naturalizada 
e inerente às mulheres: “A mulher cuida melhor das coisas”. A força do que 
Bourdieu (1989) reafirma como estrutura estruturada e estruturante ajuda a 
explicar essa fixação ideológica, ao mesmo tempo em que esconde o pro-
cesso de reprodução, treinamento e disciplinamento de corpos femininos e 
masculinos, como lembra Foucault (2005).

No que diz respeito à gravidez das trabalhadoras, esta não se apresenta 
como um elemento impeditivo para a contratação de uma mulher; diferen-
temente da prática conhecida do empresariado brasileiro de sugerir que as 
trabalhadoras procurem não engravidar para se manter trabalhando. Na 
FERSOL, o período de amamentação do filho recém-nascido, afastada da 
empresa, é de seis meses e uma prática anterior à legislação brasileira. A 
FERSOL libera ainda o marido durante dois meses para que ele acompanhe 
os cuidados com @ filh@ ao lado de su@ companheir@, caso el@ também 
trabalhe na empresa.

Esta compreensão acerca dos direitos maternos e paternos de su@s 
trabalhador@s ou, como Haradom prefere chamá-l@s, colaborador@s, 
beneficia também à FERSOL na resolução, por exemplo, de problemas como 
o absenteísmo. “Não podemos chamar essas coisas de privilégios. São 
direitos que todo ser humano deveria ter acesso. Não custam tanto assim, 
e o retorno para a empresa, em forma de motivação, é muito maior. Quem 
ganha é a empresa”. (XAMANISMO, 2013, online, grifos do autor)

A preocupação com creches para as crianças tem sido outro benefício 
que proporciona tranqüilidade para @s colaborador@s desenvolverem suas 
atividades a contento. “O auxílio creche é um benefício estabelecido por 
Convenção Coletiva, o qual estipula o pagamento às funcionárias/mães de 
um valor especificado pela empresa. No caso da Fersol, o valor é R$ 200,00, 
quando a criança se encontra sob os cuidados de uma pessoa de confiança 
da família (babá, vovó, titia, etc.tica), chegando a até R$ 380,00 quando matri-
culada em uma instituição de educação infantil, seja pública ou privada”. 
Prática estendida “a filhos adotivos, inclusive para casais homo-afetivos. 
Oferecemos esse benefício até os cinco anos, porque do que adianta a 
mulher ficar tranqüila nos dois primeiros anos e depois se desesperar por-
que não tem como cuidar do filho?” (XAMANISMO, 2013, online). Se você 
levanta o custo e o retorno de tudo isso, chega à conclusão que fez um belo 
investimento, pois recebe um retorno, intangível, de dedicação, felicidade, 
bem-estar, emoção por fazer parte de uma empresa com essa mentalidade. 
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Isso não se traduz em balanço patrimonial, mas pode ter certeza de que 
aparece em algum momento. (XAMANISMO, 2013, online)

Outras boas ações que a FERSOL tem desenvolvido dentro do horário de 
trabalho de su@s colaborador@s, são oficinas, palestras cujas temáticas 
vão desde a eleição para a prefeitura, quando convida os candidatos para 
conversar com @s colaborador@s na própria fábrica, passando por temas 
como alcoolismo, tabagismo, gravidez precoce, prevenção de câncer... Neste 
caso, detectamos principalmente a ausência da diversidade; momento em 
que a empresa procurou equalizar o número de homens e mulheres con-
tratados, trazer para seu RH pessoas com deficiência, indígenas, negr@s, 
homossexuais, etc. Momento em que a empresa soube também da dificul-
dade das empresas terceirizadas, responsáveis pelo recrutamento e seleção 
de pessoal, de “encontrar essas diferenças” com formação e qualificadas 
para assumir as vagas ociosas. Outra providência da empresa foi procurar 
disseminar estas boas ações para os stakholders, ou seja, todos aquel@s 
com quem mantinha contato e contrato profissional. Estas são considera-
das ações transbordantes do Pró-Equidade, quer dizer, que vão além dos

muros da empresa, cujo objetivo é disseminar a proposta de igualdade 
de gênero e de raça. “Investimos na politização porque só a cidadania plena 
poderá fazer com que os cidadãos atinjam quatro condições que considero 
essenciais: emancipação, protagonismo, autonomia e consciência crítica”. 
(XAMANISMO, 2013, online)

Uma coisa, contudo, é escutar as experiências narradas por quem viven-
ciou ou ouviu falar de alguns acontecimentos, ou ainda, que soube por meio 
de documentos oficiais; outra, além da escuta atenta, principalmente dos 
silêncios, é o olhar perscrutador, a observação de comportamentos, de 
ausências de informação, de material, e, de nervosismos e de tensão. Dados 
que nos falam de resistências, de conflitos e desconhecimento de trabalha-
dor@s, acerca do Programa.

As críticas apresentadas, entretanto, não desmerecem o trabalho 
realizado pelas empresas e muito menos a intenção de valorização e reco-
nhecimento de su@s trabalhador@s. Apenas chamamos atenção para as 
dificuldades enfrentadas por dinâmicas e estratégias diferenciadas daquelas 
que estamos acostumados a lidar cotidianamente. Principalmente quando 
nos deparamos com determinados jeitos de ser homem e mulher e, mediante 
uma divisão social do trabalho que naturaliza comportamentos de gênero, 
de raça e outros reproduzidos cotidianamente. “Existe a participação nos 
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espaços de decisão, mas ainda é muito pouco, como por exemplo, na área 
de produção. Vejo as opiniões e sugestões das mulheres não serem aco-
lhidas de imediato; quando são homens, são acolhidas mais rapidamente. 
Ainda não temos mulheres líderes de produção”. (Alessandra, colaboradora 
da FERSOL, em entrevista a Francisco, 2013, p. 78)

Considerações finais

Programas que estimulam a promoção da contratação da diversidade 
para compor o RH das empresas ou organizações e firmam o compromisso 
com a equidade de gênero e raça, fazem emergir pontos merecedores de 
reflexão: primeiro, o desconhecimento de trabalhador@s e gestor@s acerca 
das marcas sociais de dominação da ordem das relações privadas sendo 
reproduzidas na esfera pública; segundo, mudanças fundamentais nos com-
portamentos e ações, no conjunto das organizações (da direção ao “chão de 
fábrica”) relativas à equidade entre gênero e raça ensejam discussão contí-
nua; terceiro, a necessidade de continuidade de políticas públicas capazes 
de gerar ações solidárias efetivas e transformadoras como discutidas por 
Marx, Bauman e outros; quarto, o reconhecimento do papel dos movimentos 
sociais e do Estado na implementação de políticas públicas solidárias e de 
equidade no que se refere à compreensão das marcas sociais de dominação 
e de sua superação; por fim, observamos que as relações sociais possuem 
as marcas de gênero, raça e tantas outras, e que, portanto, podem ser lidas 
e interpretadas a partir delas. Utilizando-as, conseguimos observar a origem 
das desigualdades sociais em maior profundidade; identificar detalhes até 
então não pensados e nem vistos, pois ordinariamente estas leituras são 
contaminadas com um olhar comprometido por um viés etnocêntrico.
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O CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR COMO POLÍTICA PÚBLICA DE 

ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR.

Rafaele da Costa Oliveira1 | Maria Madalena da Silva2

Resumo: Este trabalho tem como proposta uma revisão de literatura sobre 
“O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador como Política Pública de 
Atenção à Saúde Mental do Trabalhador”. As buscas por artigos que abor-
dam o tema foi realizada nos periódicos eletrônico do Scielo, Lilacs e Pepsic, 
utilizando também a plataforma do RENAST online e o site da Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), outras obras foram encontradas no site do 
Ministério da Saúde, utilizando também algumas leituras de livros sobre a 
temática. Nos resultados notou-se que alguns autores enfatizam as trans-
formações ocorridas pelo capitalismo e os impactos e necessidades que o 
mercado de trabalho passou a demandar. Na pesquisa também pôde ser 
compreendido que os avanços de tecnologias, mudanças no mercado e as 
exigências que são impostas pelo trabalho, pode gerar transtornos emocio-
nais ao trabalhador, podendo levar ao afastamento do trabalho, causando 
não só no trabalhador esses prejuízos, mas em outros setores públicos e 
privados. Constatou-se ainda as dificuldades encontradas pelo CEREST, na 
realização das atividades para o qual foi instituído. Dificuldades tais como: 
a formação de equipe com especialistas na área, dificuldades de recursos 
financeiros, gerando assim deficiências na atenção à saúde mental do 
trabalhador.
Palavras-chave: Adoecimento, Saúde Mental, Trabalho, Políticas Públicas.
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Introdução

O adoecimento mental no trabalho ou a partir do mesmo veio a se 
caracterizar como objeto de estudo no mundo contemporâneo. Na 
era da globalização, caracterizada pela reestruturação produtiva, pelo 

avanço tecnológico e pelas novas formas de organização do trabalho, vários 
fatores no/do ambiente de trabalho tem causado prejuízo à saúde mental 
do trabalhador, visto que o sofrimento emocional no trabalho pode causar 
transtornos mentais, tais como, depressão, ansiedade, fobias, entre outros 
sintomas que interferem nas atividades laborais desses sujeitos. Esse tema 
tornou-se um problema de saúde pública, pois o adoecimento mental tem 
crescido e tornado uma preocupação mundial.

As doenças ocupacionais estão cada vez mais presentes na vida das 
pessoas, interferindo na sua qualidade de vida, as causas e os principais 
tipos de doenças, precisam ser discutidas também na rede de saúde pública, 
como também nas organizações, sejam elas instituições públicas ou priva-
das. Nesse sentido, o Ministério da Saúde por meio de políticas públicas 
vêm desenvolvendo programas de saúde direcionados para essa popula-
ção, no entanto a existência desses programas são ainda desconhecidos 
da população, limitando o acesso e causando um distanciamento entre o 
cuidado e promoção à saúde do trabalhador.

Em torno desse processo da promoção à saúde e da redução de danos no 
ambiente de trabalho, tanto as empresas, como a Rede de Atenção à Saúde 
do Trabalhador (RENAST) podem contribuir para o cuidado da prevenção 
do adoecimento mental, ocasionado no ambiente de trabalho. Assim, este 
estudo busca investigar qual é o papel do CEREST diante do cuidado e assis-
tência à saúde mental do trabalhador e quais os desafios e dificuldades que 
esse serviço enfrenta para realizar esse cuidado? Sendo que esse programa 
possui função importante na assistência e na articulação com a rede de 
saúde para atenção e promoção da saúde do trabalhador, que muitas vezes 
procuram esse serviço já adoecido.

Diante disso o presente artigo propõe uma discussão sobre o Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) como política pública de 
atenção à saúde mental do trabalhador, tendo como objetivo geral compreen-
der como esse órgão atua diante do adoecimento mental do trabalhador, e 
suas contribuições à saúde desse sujeito. Para tanto, será apresentado uma 
breve análise sobre o adoecimento mental no trabalho, suas principais cau-
sas, e por fim compreender a finalidade do CEREST diante dessa temática.
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Metodologia

Este estudo propõe uma revisão de literatura cujo tema é “O Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador como Política Pública de Atenção 
à Saúde Mental do Trabalhador”. Para essa análise foi desenvolvida uma 
revisão bibliográfica com autores que já discutem essa temática. Gil (2008) 
apresenta uma definição compreensível sobre esse método de pesquisa.

Segundo o autor a pesquisa bibliográfica é desenvolvida através de leitu-
ras já desenvolvida por outros autores, ou seja, de materiais já preparados, 
provindos de artigos científicos, teses, dissertações e livros. Embora já se 
tenha um grande número de trabalhos que utilizam de modo exclusivo dado 
bibliográfico, compreendemos que para o tema aqui discutido, existe um 
espaço significativo a ser pesquisado. Ainda de acordo com Gil, (2008) a 
principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato da mesma,

[...] permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenô-
menos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante 
quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos 
pelo espaço. (GIL, 2008, p. 50).

Dessa forma a pesquisa foi desenvolvida a partir de dados secundários 
apresentado em obras que retratam o assunto proposto neste estudo. As 
buscas por artigos que abordam o tema foi realizada nos periódicos ele-
trônico do SCIELO, LILACS e PEPSIC, utilizando também a plataforma do 
RENAST online e o site da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), outras obras 
foram encontradas no site do Ministério da Saúde, utilizando também algu-
mas leituras de livros sobre a temática. Foram utilizados como descritores 
de buscas as seguintes palavras “saúde e trabalho”; “adoecimento e tra-
balho”; “Políticas Públicas”. Fazendo uma conjunção entre essas palavras. 
Empregou-se como critérios de inclusão artigos científicos e capítulos de 
livros publicados na área da saúde pública, em língua portuguesa e que esti-
vessem dentro do período de janeiro de 2010 até agosto de 2019.

Desenvolvimento

Fazendo uma incursão pela história, podemos afirmar que o Homem sem-
pre realizou atividades que lhes garantisse a sobrevivência. As atividades que 



2835
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

exigiam maior esforço físico, como a caça, por exemplo, cabia ao homem, as 
demais atividades eram desenvolvidas também pelas mulheres. Em decor-
rência dessa divisão do trabalho, não era colocado aos homens e mulheres 
à necessidade de escolhas e competição profissional, pois a busca pela 
sobrevivência se dava de recursos naturais (ROHM; LOPES, 2015). Com o 
passar dos anos e os avanços na sociedade o trabalho ganhou novo signifi-
cado e se tornou para alguns uma “ mera obrigação” meio de sobrevivencia 
e sendo responsável por um ambiente adoecedor.

Rohm e Lopes (2015) afirmam que o emprego possui um sentindo dife-
rente do trabalho, ou seja, para estes autores o emprego é uma condição 
colocada ao trabalho que é renumerado e reconhecido no meio social. Já o 
trabalho possui um significado de aprendizado ao sujeito, uma construção 
de um saber novo que pode vir mudar a realidade do próprio sujeito e ao seu 
modo de trabalhar. Os autores descrevem ainda que o trabalho não pode ser 
visto como uma tortura, mas como um método de valorização do humano 
no meio social. Dessa forma, surge as necessidades de adaptações do 
individuo à essas mudanças causando novas visões sobre a prática e o pro-
cesso de trabalho, como também nas relações interpessoais nos ambientes 
de trabalho. Com o surgimento do capitalismo e com sua expansãoo no 
mundo, os processos do desenvolvimento social e do trabalho passaram a 
ser negligenciados, ou seja, o trabalho passou a ganhar novas atribuições e 
valores para o capital humano.

Os autores Antunes e Praun (2015) refletem sobre as transformações 
ocorridas no Brasil, durante a década de 1990, relacionando-as a divisão 
internacional do trabalho, que influenciaram a dinâmica interna, de países 
de industrialização dependente, firmada pela super exploração da força 
de trabalho. Segundo eles as condições de trabalho, a imposição de baixa 
renumeração, o ritmo intensificado das atividades e as jornadas de trabalho 
prolongadas, são também responsáveis pela desorganização do movimento 
operário e sindical da época entre os anos de 1964 e 1985.

Fragalá (2016) em uma pesquisa sobre o ambiente de trabalho e o 
adoecimento do trabalhador, afirma que no Brasil na década 90, a aber-
tura econômica ao fluxo do comércio internacional, apresentou dimensões 
inquietantes em relação à limitação da presença do Estado na economia e 
no aumento da efetivação da privatização. Tendo como resultado o desem-
prego, a perda de instabilidade financeira, o declínio dos direitos trabalhistas 
e seguridade social. Esses movimentos causaram consequências humanas, 
tendo em vista que o trabalho possui papel central na vida dos indivíduos.
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Dessa forma, as transformações causadas pela modernização e a 
necessidade de novas adaptações ao mercado de trabalho tem causado o 
aumento do estresse ocupacional e o crescimento de lesões por esforços 
repetitivos (LER) e doenças relacionadas ao trabalho (DORT), as pessoas 
passaram a desenvolver sofrimento, ansiedade, angustia no espaço de tra-
balho, ou seja, o trabalho começou a gerar sofrimento aos trabalhadores. A 
fragilidade das pessoas, o medo relacionado a incapacidade, competitivi-
dade, as relações interpessoais, o não reconhecimento e a pressão sobre o 
modo de trabalhar, entre inúmeros fatores, tem causado transtornos men-
tais e sofrimento emocional ao trabalhador, e o ônus desses prejuízos tem 
sido notório para discussões científicas (FRAGALÁ,2016).

O mercado de trabalho passa por uma intensa transformação consti-
tuída por formas distintas e mutáveis de organização e modelos de gestão. 
Considerado altamente competitivo, com tecnologias inovadoras e que 
necessitam de profissionais capacitados, e com disponibilidades/habili-
dades para suprirem as exigências o trabalhador é obrigado a se adaptar 
rapidamente as novas exigências organizacionais e tecnológicas.

Percebe-se que no Brasil e no mundo, as transformações no mundo do 
trabalho causam no “capital humano” algumas mudanças e necessidades 
de adaptações, alto nível de qualificação e cognição. Esse quadro atual pre-
dispõe ao trabalhador sentimentos de instabilidade, pressão psicológica, 
além da ressonância negativa na vida social e familiar trazendo mudanças 
à sua qualidade de vida, enfatizando a carência de políticas públicas que 
visem à saúde mental do trabalhador e a prevenção de agravos e transtor-
nos psicológicos.

Confirmando essa percepção Cortez et al (2019) apontam que o cená-
rio de precarização social do trabalho, de mudanças ocorridas no meio 
social em sucessão ao marco neoliberal, demandaram modificações micro 
e macrossociais que enfraqueceram e tornaram instáveis e prejudicadas 
as relações entre os indivíduos, que inclui também seu vínculo organiza-
cional, social, familiar e outros. Essa situação vem chamando atenção para 
a necessidade de investigações, por exemplo, sobre o suicídio relacionado 
ao trabalho, mapeando assim, os fatores individuais, sociais e coletivos que 
podem levar o indivíduo a cometer esse ato.

O 1º Boletim Quadrimestral sobre Benefício por incapacidades de (2017) 
aponta que entre as causas de incapacidade para o trabalho, menciona que 
os transtornos mentais e de comportamento são considerados a terceira 
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maior causa de afastamento no mercado de trabalho dentro dos anos de 
2012 a 2016, implicando o afastamento ocupacional, a aposentadoria por 
invalidez e a busca por auxilio doença. Conforme ainda o referido Boletim 
as condições de trabalho é um tema indispensável e que necessita ser dis-
cutido, pois quando se pensa em saúde e qualidade de vida no trabalho, 
surgem diversos questionamentos sobre os métodos que as empresas 
utilizam diante do trabalho humano e os impactos que o afastamento ocu-
pacional causa em todos os setores econômicos do país.

Outro fator que gera problemas psicológicos ao trabalhador é o uso de 
metais pesados e solventes. O uso desses produtos atinge diretamente o 
sistema nervoso, causando irritabilidade, inquietações, alterações cog-
nitivas, nervosismo, e o trabalhador passam a apresentar alterações 
comportamentais e distúrbios mentais, podendo evoluir para uma situação 
crônica, muitas vezes irreversível e incapacitante. Outro fator que pode ainda 
desencadear sofrimento emocional e transtornos mentais são os acidentes 
no trabalho, como traumatismo crânio-encefálico, assaltos com agressões 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Outro grave problema gerado pelas pressões do trabalho e tem se 
aproximado dos quadros psicopatológico e a Síndrome de Burnout, carac-
terizada pela exaustão emocional, auto depreciação, despersonalização. 
Essa síndrome percebida com maior frequência em profissionais que traba-
lham com situações de alta complexidade e que exige desses profissionais 
um alto investimento afetivo e compromisso com o trabalho, muitas vezes 
extrapolando as cargas horárias de trabalho, vindo à se tornarem excessi-
vas e com determinantes fora do seu alcance de trabalho, lidando também 
com outras situações como injustiça, vulnerabilidade social, sofrimento, dor 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (2017) expõe que as 
doenças ocupacionais, são aquelas desenvolvidas ou desencadeadas no 
ambiente de trabalho e na realização de funções que acabam contribuindo 
para a reprodução de doenças tanto físicas quanto psicológicas. Um profis-
sional quando desenvolve uma doença em seu pleno exercício profissional, 
possui perante a lei seus direitos garantidos como nos casos de acidentes 
de trabalho, onde o trabalhador possui seus direitos assegurados. Nesse 
sentido a Associação destaca a importância dos profissionais conhecerem 
as principais doenças causadas no ambiente de trabalho e os direitos diante 
do seu adoecimento.
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Já a Cartilha sobre assédio moral e sexual no trabalho organizada pela 
Fundação Oswaldo Cruz (2014) trata sobre as relações no ambiente de traba-
lho, enfatizando que relações saudáveis nascem do ambiente onde respeito 
e a ética faz parte daquele cotidiano. No entanto, é possível reconhecer que 
mesmo sendo essenciais para um ambiente de trabalho saudável, as con-
dições e as mudanças no mundo do trabalho tem provocado o aumento de 
casos que envolvem violência nas relações de trabalho, embora não seja 
uma temática nova, mas o tipo de violência é que tem se configurado nas 
relações.

A lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre a Organização 
do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando a saúde pública como um 
direito de todos e dever do Estado e as condições de direito ao acesso aos 
serviços prestados. Ou seja, cabe ao Estado, por meio do SUS promover 
a assistência à saúde das pessoas, das famílias, das empresa e da socie-
dade de um modo geral, ou seja, o programa, visa a garantia da saúde da 
população em seus três níveis de atenção, primário, secundário e terciário, 
garantindo também ao trabalhador esse direito.

Os Centros de Referência em Saúde Trabalhador (CERESTs) surgem 
por meio da Portaria Ministerial nº 1679/GM/MS, de 19 de Setembro de 
2002, junto à outras áreas da saúde do trabalhador nas esferas municipais 
e estaduais. Esses centros desempenham suporte técnico, de assistência, 
educação continuada, de promoção e vigilância à saúde do trabalhador, 
assumindo a responsabilidade de apoio matricial e ações de saúde articula-
das com a rede municipal e estadual.

A Plataforma da Renast (Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador) Online define os Centros de Referência em Saúde Trabalhador 
(CEREST) como responsáveis pela promoção de ações para melhorar as 
condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por meio da pre-
venção e vigilância à saúde do trabalhador para melhorar as condições de 
trabalho e o bem-estar do trabalhador. Compete aos CEREST desenvolver 
articulações com a rede de serviços de saúde do SUS, como também ações 
de vigilância e proteção à saúde do trabalhador. Outras atribuições impor-
tantes dos CERESTs é o fortalecimento das políticas públicas e da rede de 
saúde em seus três níveis de assistência. Nesse sentido os Cerest são vis-
tos como polos estratégicos para o matriciamento da Renast SUS.

Consoante o pensamento de Machado et al (2013, p 244) a Renast é 
constituída como:
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[...] uma estratégia bem-sucedida, embora perpassada por difi-
culdades, como a diferença da área regional de cobertura dos 
Cerest em relação à organização de base municipal adotada pelo 
SUS. (...) a frágil articulação intrassetorial, a falta de clareza na 
definição das instâncias de coordenação das ações e dos direcio-
namentos para a pactuação entre os diferentes níveis de governo 
no planejamento estadual, regional ou municipal. (...) vêm sendo 
discutidos, mas ainda requerem um maior detalhamento das 
suas causas, de modo a subsidiar sua superação, estabelecendo 
avanços e inovações.

Outra política pública de saúde criada no Brasil direcionada para o traba-
lhador (a) é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador(a) (PNTS) que criada 
pela Portaria nº 1.823 de 23 de agosto 2012, a qual apresenta suas finali-
dades, princípios e objetivos nos três níveis de atenção. A PNTS promove o 
desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na 
vigilância em saúde e visa o direito à saúde e a redução de morbimortalidade 
relacionada aos processos produtivos. Afirma-se também nessa política o 
direito aos trabalhadores homens e mulheres, independentemente de esta-
rem em regiões urbanas ou rurais e do modo de sua inserção no mercado, 
seja ele formal ou informal, possuírem por igual o direito ao acesso à saúde 
pública. Essa política possui um conjunto de ações junto a rede de saúde 
do SUS, e aos CERESTs, e é considerada também como um modelo de polí-
tica pública transversal com ações de saúde voltadas para a prevenção da 
saúde do trabalhador.

Leonidas e Melo (2018) realizaram uma pesquisa, tendo como objetivo 
principal avaliar o CEREST Ceará a partir de considerações feitas pelos usuá-
rios e representantes de sindicatos. Para tanto utilizaram como instrumento 
de pesquisa uma entrevista semiestruturada, contando com a participação 
de cinco usuários e representantes de sindicatos. As autoras descrevem 
que o CEREST desenvolve treinamento e atividades educativas com a par-
ticipação dos sindicados de trabalhadores, sociedade civil e empresas. 
Entre essas atividades também destacaram o Grupo de Apoio a Saúde do 
Trabalhador (GAST), segundo elas o grupo se encontra uma vez por mês e é 
composto por trabalhadores atendido pelo centro, buscando através desse 
grupo o compartilhamento de experiências e a participação ativa na busca 
de experiências que visem a qualidade de vida dos usuários.
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Em relação a qualidade no atendimento do CEREST-Ce, a pesquisa 
desenvolvida pelas referidas autoras apontaram o atendimento do serviço 
como razoável, porém os afirmaram que mesmo sendo bem acolhidos pelos 
funcionários do serviço, a falta de profissionais de saúde mental como psi-
cólogos e psiquiatras no serviço, e que isso dificultava na atenção à saúde 
mental do trabalhador. Já os representantes dos sindicatos, afirmaram a 
dificuldade em estabelecer relações como “adoecimento e o quadros clí-
nicos” e relatam a falta de conhecimento por partes dos profissionais do 
serviços, e o medo do comprometimento do trabalhador com os seus ges-
tores e lideres em empresas privadas ao buscarem atendimento nesses 
serviços, causando assim, um conflito entre o nexo causal e as interferên-
cias ocupacionais (LEONIDAS; MELO, 2018).

Entre as dificuldades enfrentadas pelo CEREST, os pesquisadores realça-
ram a falta de autonomia financeira, a dificuldade em contratação de mais 
profissionais de saúde, equipamentos, planejamento de ações e capacitação 
profissional que necessita serem superadas, já que essas dificuldades cau-
sam danos na atenção à saúde do trabalhador, visto que a maioria desses 
serviços não possui articulações com universidades, sindicatos e capacita-
ção para os seus profissionais. Além do mais, os recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde para os setores de saúde dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, e na lista de gestão do SUS e de financiamento de 
média e alta complexidade, de acordo com as necessidades, serão aplicados 
pelas secretarias de saúde e verificados pelo conselho de saúde, podendo 
assim dificultar na distribuição de ações ((LEONIDAS; MELO,2018).

Os desafios dos Cerest vão além da precarização dos serviços ofertados, 
assim como também nas dimensões e distribuições desse serviços. Em 
uma investigação sobre pesquisa que envolve a saúde mental do trabalho 
nos trabalhos de pós graduação entre os anos de 1970 e 2004, a temá-
tica saúde mental e trabalho apresentou apenas cerca de 5% das produções 
cientificas. Atualmente as pesquisas nessa área vêm crescendo, mas pouco 
enfatizam a saúde mental do trabalhador na Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), sendo descoberto apenas um 
estudo cientifico de abrangência nacional que apontou menos de um terço 
da participação dos Cerest (CARDOSO; ARAÚJO, 2018).
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Resultados e discussão

Como supracitado, nosso propósito é compreender a atuação dos 
CERESTs como uma política pública diante do adoecimento mental do tra-
balhador, e suas contribuições no cuidado à saúde desse sujeito. Nessa 
perspectiva foi feito uma análise também sobre os avanços do mercado de 
trabalho e os impactos que esse mercado tem causado sobre à saúde men-
tal do trabalhador.

Na pesquisa os autores Antunes e Praun (2015) enfatizaram as trans-
formações causadas pelo capitalismo e os impactos e necessidades que 
o mercado de trabalho passou a demandar. Na pesquisa também pôde ser 
compreendido que os avanços de tecnologias, mudanças no mercado e as 
exigências que são impostas pelo trabalho, pode gerar transtornos emocio-
nais ao trabalhador, podendo levar ao afastamento do trabalho, causando 
não só no trabalhador esses prejuízos, mas em outros setores públicos e 
privados. De acordo com os autores pode-se observar que o trabalhador 
ainda desconhece algumas doenças relacionadas ao ambiente de trabalho.

Machado el at (2018) discutiu que o CEREST é uma estratégia bem ela-
borada mas que na prática enfrenta dificuldades de articulação com a rede 
intrassetorial, dificuldade na coordenação de ações e no planejamento esta-
dual, regional e municipal.

Alguns Leônidas e Melo (2018) discutiram sobre as dificuldades que o 
CEREST enfrenta, enfrenta para dispor do serviço de assistência à saúde 
do trabalhador. Entre essas dificuldades são apontadas a falta de recursos 
financeiros e a não formação de equipes com os profissionais especializa-
dos no atendimento ao adoecimento mental causado no trabalho e possíveis 
encaminhamentos decorrentes a partir do atendimento.

Considerações finais

O aumento de afastamento por causa de transtornos de ansiedade, 
comportamentais e outros tem crescido expressivamente nos espaços de 
trabalho sejam eles públicos ou privados, transtornos psicológicos como 
depressão, fobias, ansiedade, entre outros como o suicídio relacionado ao 
trabalho tem sido desenvolvido ou relacionado ao ambiente de trabalho.

As doenças por lesões de esforços repetitivos (LER) e doenças relacio-
nadas ao trabalho (DORT), tem crescido e gerado preocupação ao Ministério 
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da Saúde, pois esse é um problema de saúde pública, mas que necessita ter 
um articulação as organizações a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador 
(RENAST).

Os CERESTs possui um papel fundamental diante dessa temática, mas 
necessita de ações que visem também a saúde do trabalhador de um modo 
mais amplo, necessitando também de articulação com a rede de pública, 
tornando essa política mais efetiva no atendimentos ao trabalhador adoe-
cido por transtornos psicológicos relacionado ao trabalho.

Esta pesquisa buscou enfatizar o adoecimento mental ocasionado no 
trabalho como um problema que causa vários danos nas atividades labo-
rais do trabalhador. Assim, destaca-se a necessidade de estudos implicados 
com essa temática, pois esse assunto tem sido uma preocupação mun-
dial que atinge vários setores, e que pode ser melhorado com discussões e 
ações que possam contribuir no processo de prevenção ao adoecimento no 
trabalho.

Finaliza-se esta pesquisa trazendo a importância de estudos sobre a 
atuação dos CERESTs, pois notou-se poucas publicações sobre a cons-
trução da RENAST e dos CERESTs, assim, como também sobre a atuação 
dessa rede voltada para à saúde do trabalhador. Considerou-se também que 
a RENAST e os CERESTs apresentam contribuições na saúde do trabalhador, 
pois é através dessa rede que o processo de cuidado pode ser alcançado ao 
trabalhador e também ganhar notoriedade junto à rede de saúde pública de 
forma mais ampliada e transversal no cuidado à saúde dessa população.
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Resumo: Este artigo faz uma reflexão a partir do contexto das reformas edu-
cacionais propostas pela Medida Provisória nº 746/2016, transformada na 
Lei nº 13.415/2017 e a Emenda constitucional n° 95, de 15 de Dezembro de 
2016, antiga PEC 55/ 2016, que tratam do congelamento de investimentos 
por 20 anos na educação, saúde e assistência social, buscando investigar os 
novos rumos da educação profissional no Brasil, a partir do contexto des-
tas reformas educacionais no cenário político recente com recorte para o 
campo do financiamento público da Educação Profissionalizante no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Trata-se de 
uma pesquisa documental analisando a partir de autores como Gransci e 
Freire, inserida nos debates sobre educação emancipatória e escola liberta-
dora. Evidenciamos que estas reformas educacionais e políticas contribuem 
para um maior retrocesso na educação básica e profissional e pontuamos 
que a educação profissional no Brasil terá muitos desafios a ser enfrenta-
dos principalmente no que diz respeito aos seus currículos de formação dos 
jovens para o mundo do trabalho.
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humana, Financiamento público.
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Introdução

Partindo de reflexões já amplamente discutidas no campo de trabalho e 
educação, a exemplo dos debates de Frigotto (et al., 2004; 2005; 2006); 
Frigotto (2003); Ciavatta (2004); Ramos (2010); Kuenzer (1998), con-

sideramos ser preciso investir em estudos que privilegiem a formação dos 
trabalhadores na sociedade contemporânea os rumos da educação profis-
sional no Brasil a partir do contexto das reformas educacionais. Notadamente, 
em face ao novo contexto político efervescente marcado pelo significativo 
retrocesso, cortes de verbas e outros ataques diretos a educação, a exem-
plo da recente reforma do ensino médio, Lei nº 13.415/2017 e a Emenda 
constitucional n° 95, de 15 de Dezembro de 2016, antiga PEC 55/2016 que 
tratam do congelamento de investimentos por 20 anos na educação, saúde 
e assistência social ou seja.

Como assinalam Rossi e Dweck, (2016, p.1). [...] “os gastos federais, menos 
o pagamento de juros sobre a dívida pública, ficarão limitados a um teto defi-
nido pelo montante gasto do ano anterior reajustados pela inflação acumulada, 
medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)”.

É notória a contradição e falta de consistência nos discursos que pregam 
que essas reformas e emendas irão contribuir para o avanço e desenvol-
vimento do Brasil. Neste sentido Frigotto (2005) contribui reforçando que 
“A tese de “alcançar o pleno desenvolvimento” investindo em “capacidade 
tecnológica” e na formação da força de trabalho com maior qualificação 
contradiz a longa história de baixo investimento na educação brasileira” pro-
posta pela Emenda constitucional n° 95, de 15 de Dezembro de 2016.

Neste sentido, se faz oportuno investigar no campo conflituoso da edu-
cação, nos moldes da sociedade capitalista, as contradições presentes nas 
experiências de formação humana, em seus diferentes vieses, buscando 
identificar os limites e as possibilidades, quando se verifica a ampliação e 
o acesso a educação por meio da expansão da educação profissional de 
ensino nos Institutos Federais (IF) (BRASIL, 2016), neste caso se questiona 
sobre a qualidade que é oferecida nesta formação no que concerne a rela-
ção teoria e prática da educação ofertada em face aos cortes e medidas que 
tem a função de limitar o financiamento na educação profissional.

Diante do cenário social marcado pelas reformas políticas pós impeach-
ment da presidente Dilma Roussef (2016), pode-se resaltar que os Institutos 
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) atravessam momento de 
indefinição e de muitas dúvidas quanto ao sua gestão. Frente à expansão 
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acelerada de criação de novos institutos e ampliação do número de vagas 
dos cursos técnicos profissionalizantes, evidenciados no período de 2003 a 
2016, tal instituição vive um contexto desafiador diante das mais recentes 
mudanças oriundas das reformas educacionais e políticas, operacionaliza-
das pelos Projetos de Emenda Constitucional posta em prática por meio da 
Emenda n° 95, de 15 de Dezembro de 2016 e a Lei nº 13.415/2017.

Além das supramencionadas mudanças, destacamos os cortes de orça-
mentos para educação além de ameaças de extinção dos IF’s. É pertinente 
esclarecer que neste estudo a realidade de mudanças evidenciadas nos IF’s 
vem sendo focalizadas a partir das particularidades sociais, políticas e cul-
turais em que estão inseridos. É preciso um olhar mais cauteloso e critico 
em busca de compreender a complexidade de questões que envolvem os 
interesses políticos e de segmentos específicos da sociedade no que diz 
respeito à relação especifica entre educação, política e mundo do trabalho 
no cerne do capitalismo.

Assim, percebe-se a necessidade de investigar a realidade de expansão 
rede de ensino federal profissionalizante e identificar se a educação irá con-
tribuindo ao ser humano para o seu pleno desenvolvimento social.

Uma vez que a educação pública em seu contexto atual já é oferecida de 
forma desigual onde nem sempre contempla o público que necessita e que 
tem direito a esta de forma social e subjetiva e as necessidades concretas de 
formação e qualificação de trabalhadores ante as particularidades de cada 
região. Isso corresponde a necessidade de se planejar a partir da estrutura 
do local e de seus arranjos produtivos (APL) o que inclui o reconhecimento 
da função social dos institutos, diante das importantes mudanças verifica-
das no mundo do trabalho.

Partindo do pressuposto de que os Institutos Federais de Educação his-
toricamente tem a tradição de formar o discente para o mundo do trabalho 
neste sentido o estudo busca investigar como acontece essa relação da for-
mação que os jovens trabalhadores recebem com as demandas do mundo 
do trabalho e se os fins objetivos dessa formação estão em desacordo com 
os interesses do mercado de trabalho embora a proposta expressa nos 
documentos de criação e expansão dos IF’s anuncia que existe essa relação.

Metodologia

Em se tratando do percurso metodológico da investigação, esclarecemos, 
a priori, o caminho que iremos percorrer na realização desse estudo. Desta 
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feita, situamos que o aporte documental privilegiado para esta pesquisa, 
constitui-se dos seguintes documentos: Medida Provisória nº 746/2016, 
transformada na Lei nº 13.415/2017 e a Emenda constitucional n° 95, de 15 
de Dezembro de 2016, antiga PEC 55/ 2016, assim como a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBN) 9394/1996 e questões pertinentes às 
demandas por financiamento público do ensino profissionalizante.

No que se refere ao embasamento teórico que guiará nossas análises 
buscaremos amparo nos fundamentos de Friotto (2011) Gransci (1989), 
Freire (1986), e demais autores da área de educação buscando assim cor-
relacionar as ideias destes autores com as regulamentações descritas nos 
documentos legais mais recentes conforme definido nos objetivos do traba-
lho e as demandas impostas na reformulação do ensino profissionalizante. 
Desta forma iremos nos utilizar de uma pesquisa documental que atenda 
aos objetivos propostos neste estudo, uma vez que de acordo com Pádua 
(1997, p.62 )

Pesquisa documental é aquela realizada a partir de documentos, 
contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientifica-
mente autênticos (não fraudados); tem sido largamente utilizada 
nas ciências sociais, na investigação histórica, a fim de descre-
ver/comparar fatos sociais, estabelecendo suas características 
ou tendências.

O estudo caracteriza-se também como pesquisa qualitativa posto que, 
permite analisar e interpretar aspectos variados, mediante descrição e ava-
liação da complexidade dos fatos e fenômenos, que sofrem, inevitavelmente, 
a interveniência do comportamento humano. Reitera-se, pois, o pensamento 
de Oliveira (2010, p. 37), para quem o estudo qualitativo é um “[...] processo 
de reflexão e análise da realidade através da utilização de métodos e técni-
cas variados para compreensão detalhada do objeto de estudo”.

Como forma de buscar respostas para as inquietações apresenta-
das nesta pesquisa utilizaremos um estudo exploratório e descritivo para 
buscar dar conta de melhor conhecer e descrever nosso objeto de estudo. 
Reiterando Gil (2010, p. 27) “As pesquisas exploratórias têm como principal 
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em 
vista a formulação de problemas mais precisos e hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores.” A pesquisa ora apresentada configura-se como 
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estudo de caso, haja vista que privilegia a realidade do IFPB reforçando, 
assim, a concepção de estudo de caso formulada por Gil (2000, p.54): “[...] 
estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que per-
mita seu amplo e detalhado conhecimento”.

Desenvolvimento

O ensino médio no Brasil é um desafio constante para as instituições de 
ensino, principalmente porque é a etapa que completa o ciclo da educação 
básica e prepara o jovem para ingresso no ensino superior e consequente-
mente para o mercado de trabalho. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBN) em seu artigo primeiro preconiza 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 movimen-
tos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais 
e desta forma organiza a educação básica da seguinte forma: pré-escola, 
ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 2018, p. 9).

Assim a educação básica é compromisso do estado devendo ser ofertada 
nas escolas públicas. O estado tem como responsabilidade além ofertar o 
acesso público e gratuito aos ensinos fundamentais e médios, proporcio-
nar acesso à pesquisa, padrões mínimos de qualidade nas escolas, vaga na 
escola pública, dentre outros aspectos pontuados pela LDB (BRASIL, 2018).

No contexto das escolas públicas do Brasil nos anos 2000 à 2018 o ensino 
médio vem enfrentando algumas modificações, principalmente relaciona-
das ao currículo ampliação progressiva da jornada escolar e implementação 
de escolas de ensino médio em tempo integral decorrentes de reformas e 
projetos de emendas constitucionais criadas ao longos dos governos que 
administraram o país nesse recorte temporal supracitado.(FERRETI e SILVA, 
2017).

Quanto ao ensino profissionalizante, científico e tecnológico que é uma 
modalidade específica do ensino médio apresenta-se como uma proposta 
de qualificação para o trabalho. No Brasil, nas instituições federais de 
ensino, teve inicio em 1909 através do decreto 7.566, de 23 de setembro 
assinado pelo Presidente Nilo Peçanha. Neste ato foram criadas as esco-
las de Aprendizes Artífices com o objetivo de oferecer formação às pessoas 
desafortunadas como caracterizava o governa na época (BRASIL, 1909).

O objetivo do ensino profissionalizante nos institutos federais é oferecer 
educação profissional e tecnológica nas diversas modalidades de ensino, 
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tendo como parâmetro o alinhamento de conhecimentos técnicos e tecno-
lógicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008).

O ensino profissionalizante prepara o jovem para atuação no mercado 
de trabalho competitivo e dinâmico fruto de uma sociedade contemporânea 
marcada pelo uso de tecnologias que demanda pessoas qualificadas para 
implementação, utilização e manuseio desses novos aparatos afetando e 
transformando desta forma as organizações, tornado-as competitivas no 
mercado capitalista. Essas transformações marcadas pelas tecnologias 
não se caracterizam como algo novo, porém já recorrente desde metade do 
século XX como afirma Cavaignac (2004 p.22).

A partir da segunda metade do século XX, com a revolução tec-
nológica e o acirramento da concorrência internacional, o mundo 
do trabalho começa a passar por transformações que vem reper-
cutir profundamente nas condições de trabalho e de vida da 
classe trabalhadora, atingindo diretamente seus organismos de 
representação social e sua consciência de classe.

Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, são objetos 
de políticas públicas e devem ser pensados para atender a necessidades 
sociais da comunidade além de formar o cidadão para uma compreensão 
critica do trabalho e da sociedade como assevera Ferreti e Silva (2017).

A escola tem um papel fundamental em formar discentes com pen-
samentos participativos da sociedade, capazes de decidir, compreender, 
raciocinar e usufruir dos benefícios proporcionados pelo desenvolvimento 
cultural, social científico e tecnológico. Para isto é necessário que a escola 
possa oferecer uma formação humana de qualidade que compreende como 
acentua Frigotto (2016) espaço físico prédio, banheiro que funciona, res-
taurante estudantil, biblioteca, laboratórios, energia, tempo de dedicação do 
professor, salários dos profissionais da educação dentre outros aspectos.

Nesse campo conflituoso demarcado por lutas históricas entre a socie-
dade e interesses políticos privilegiamos uma análise critica que focaliza 
a regressão da “regressão” teórica e política debatida por autores como 
Frigotto (2005). Também Reiteramos Gramsci (2003) com sua proposta de 
educação não para o trabalho, mas o trabalho como um princípio educativo, 
sob uma perspectiva de escola unitária pautada na emancipação humana 
estruturada na consciência dos cidadãos, em especial a classe trabalhadora 
(SOUSA, 2016).
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Do nosso ponto de vista, avançar tecnologicamente e qualificar a força de 
trabalho exigem muito da atuação do estado, neste caso utilizamos estado 
aqui enquanto constituição formada pela sociedade política e pela socie-
dade civil, descrições utilizadas por Gramsci (1978).

O estado capitalista e suas exigências, cria nos sujeitos distanciamentos 
entre os objetivos individuais e necessidades organizacionais desmotivando 
e enfraquecendo as relações dentro do ambiente de trabalho. A desvalo-
rização da cultura individual do sujeito e seu importante papel dentro das 
organizações influenciam no desenvolvimento de tarefas e no rendimento 
necessário para realização das mesmas.

É importante mencionar contribuições de Moura (2004, p.78) que diz que 
o “objetivo primeiro da produção, portanto não é atender a necessidades 
humanas, mas valorizar o capital. Com este objetivo o comprador da força de 
trabalho consome a sua mercadoria ao fazer trabalhar aquele que vendeu”.

Diante desta conjuntura social e econômica que o sujeito encontra-se 
inserido busca-se compreender os papeis desempenhados pelas escolas 
de ensino profissionalizante que formam discentes para atuação no mer-
cado de trabalho a partir dessas contradições propostas principalmente 
pela reforma do ensino médio e emenda constitucional 95/2016..

A Medida Provisória (MP) 746/2016 encaminha ao congresso em 22 de 
setembro de 2016 e sancionada em 16 de fevereiro de 2017 pelo Presidente 
Michael Temer “institui a política de fomento à implementação de escolas de 
ensino médio em tempo integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL, 
2017).

A reforma do ensino médio é proposta pelo Ministério da Educação 
(MEC) como um instrumento fundamental para a melhoria da educação no 
país (BRASIL, 2017) em contradição a esse discurso Ferreti (2017) que pon-
tua esse momento como um período que “remete ao neoliberalismo mais 
regressivo, cuja referência principal, é a modernização tecnológica, no plano 
da produção, aliado ao capitalismo financeiro”.

O Ministro Mendonça Filho em seu discurso ao defender a reforma do 
ensino médio compara o ensino proposto pela nova reforma para o Brasil 
como um modelo baseado em países de com situações econômicas e 
sociais muito distantes de nossa realidade, a exemplo da Austrália, Coreia 
do Sul, Finlândia, França, Portugal e Inglaterra. Todos com trilhas acadêmi-
cas e vocacionais. Todos com a base comum de apenas um ano (Mendonça 
Filho) o que contribui cada vez mais com a má formação do educando.
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Entendemos que vivemos em um país do ponto de vista social, cultural, 
financeiro e econômico muito distante das realidades desses países supra-
citados pelo Ministro Mendonça Filho. Nosso objeto de estudo sincero no 
campo contraditório do movimento social no qual e escola atua na media-
ção dos conflitos históricos existentes entre os interesses antagônicos da 
lógica dominante e anseios de emancipação humana busca entender os 
desafios impostos por esses projetos e reformas, que proporcionam redu-
zido orçamento para as instituições em especial de Ensino.

Resultados e discussão

A questão norteadora desta pesquisa levou-nos a refletir sobre como as 
atuais reformas impactam na formação dos trabalhares do ensino técnico 
profissionalizante no contexto dos Institutos Federais de Educação, além 
de investigar os impactos causados pelas Medida Provisória nº 746/2016, 
transformada na Lei nº 13.415/2017 e pela Emenda constitucional n° 95, de 
15 de Dezembro de 2016, antiga PEC 55/ 2016. O material que constitui o 
corpus desta análise permitiu perceber que existe um distanciamento entre 
o ensino e a formação humana. Neste caso em face ao novo contexto polí-
tico efervescente marcado pelo significativo retrocesso, cortes de verbas e 
outros ataques diretos a educação a exemplo das reformas mencionadas 
anteriormente é preocupante o rumos da educação pública no século XXI.

A crise estrutural do sistema capitalista (MÉSZÁROS, 2011) vem afetando 
diversos países demandando mudanças sociais importantes. Neste cenário 
de crise mundial é preciso lançar um olhar mais detido para a complexidade 
das questões imbricadas, sejam elas de cunho político, econômico, cultu-
ral, social sendo que a educação está inserida dentro deste emaranhado 
contexto.

De fato a necessidade de reestruturação do sistema advogado pelas 
mentes pensantes do capital, irá defender uma série de medidas que impac-
tam em diversas esferas de atuação humana. Neste sentido, se faz oportuno 
investigar no campo conflituoso da educação, nos moldes da sociedade 
capitalista a contradição e falta de consistência nos discursos que pregam 
que essas reformas e emendas irão contribuir para o avanço da educação 
no Brasil.

Uma educação preocupada apenas com números como já diz Freire 
(1976) que não possibilita ao homem uma discussão de sua realidade, 
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excluídos da orbita das decisões, cada vez mais limitados a pequenas mino-
rias privilegiadas, os únicos a participarem das tomadas de decisões e a 
gozarem dos privilégios de viver em sociedade.

Fica claro nos textos dessas emendas e reformas que é interesse da 
classe dominante, chamada por Frigotto (2011) de minoria prepotente que 
o estado tenha dois tipos de escola: uma para quem tem tempo de estu-
dar e irá dirigir a sociedade e outra muito rápida para aqueles que querem 
aprender rapidamente o duro oficio do trabalho. Neste caso essas reformas 
e emendas objetivam cada vez mais dificultar o acesso à educação e per-
manência do educando. A escola pública passa a ser cada vez mais seletiva 
e desigual, um profundo retrocesso social.

Considerações finais

Esses contexto de precarização da educação, reforçado por catatróficas 
medidas apresentadas aqui neste estudo, favorece um aumento cada vez 
maior de analfabetos no Brasil, sendo que ja existe no país cerca de 11,3 
milhões de analfabetos, enquanto quese ue 62% dos jovens não fazem o 
ensino médio na idade escolar, segundo dados do IBGE (2018).

Assim esses milhares de jovens vão para o mercado de trabalho, sub-
meter-se a empregos subalternos, mal remunerado, desqualificados porque 
nao tiveram oportunidade de ter uma educação de qualidade.

Sabemos que a educação nunca foi prioridade no Brasil, os primeiros 
anos do século XXI, foi marcado por um pequeno crescimento com a posse 
do eis presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010) centrado na realiza-
ção de um governo desenvolvimentista marcado por uma conjuntura um 
pouco diferenciada da década de 1990 em alguns aspectos. Assim como 
assinala Friogotto (2011, p. 244) “naquilo que é, especificamente, competen-
cia da esfera federal em sua funçao suplementar há diferenças no que tange 
a abrangencia das polítcas aos grupos sociais atendidos e ao financiamento 
posto em prática”.

No que tange a reforma do ensino médio e importante pontuar que esta 
trás desastrosas consequências para os estudantes, dividir o curriculo em 
cinco itinerários formativos, oportuniza estimulos a visão utilitarista do 
ensino e do conhecimento. Segundo Friogotto (2011, p. 368) “liquida com o 
ensino médio como etapa final da educaçã básica, confronta a constituição 
e anula a LDB e o Plano Nacional de Educação (PNE).
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É desafiador o cenário da educação posto por estas reformas e medi-
das drásticas, por isto é necessário um confronto em seus pontos, debates, 
estudos e diálogos para entendermos melhor os limites e potencialidades 
neglienciadas com estas reformas para aos jovens fihos das classe traba-
lhadora do país.
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Resumo: O presente artigo se desdobra numa compreensão sobre movi-
mentos que propiciam o encontro educador e educando e a possibilidade 
da cultura de paz, movimentos implicativos da educação dialógica. Tem o 
respaldo de um percurso metodológico pautado numa revisão bibliográfica, 
com uma abordagem qualitativa. Sua fundamentação é embasada na teoria 
dialógica, principalmente na filosofia de Martin Buber e no paradigma peda-
gógico de Paulo Freire. Apresenta condições que abrem as potencialidades 
de um encontro entre Educador e Educando, acordado especialmente com 
as ideias de Carl Rogers. O texto também compreende como implicação 
deste encontro a possibilidade da cultura de paz, e com este, a presença de 
tantos outros bons valores humanos que eminentemente estão no espaço 
escolar democrático.
Palavras-chave: Educador, Educando, Cultura de Paz, Educação Dialógica e 
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Introdução

O cenário dos dias atuais, frente todas estas inflamações doentias, 
do moralismo hegemônico, das várias formas de preconceito, das 
misérias da agressividade, podem ser superadas por paradigmas 

pedagógicos de inclusão, democrático, libertador, amoroso, diversificado, 
tolerante, solidário e humano, que é o da Dialógica.

Barros, Gonfiantini e Matos (2017) pronunciam sobre a complexidade 
e desigualdades da nossa sociedade, sobre um conjunto de valores não 
inclusivos, que desfavorecem a convivência pacífica e respeitosa com a 
diversidade, e que possibilita atuações de preconceitos, como o racial, o 
homofóbico, o machista, entre tantos outros que negam as expressões 
humanas. Descrevem sobre princípios humanísticos, em uma Educação 
envolvida de valores que afetam positivamente as pessoas, a sociedade e 
o planeta.

Paulo Freire ciente disso desenvolve uma pedagogia que possibilita a 
“emancipação humana e a transformação social em prol de um mundo eco-
-solidário e com justiça social dos sujeitos em modificar a sua realidade a 
partir da reflexão e da ação transformadora” (LIMA, 2014, p. 194-195).

Este artigo é uma compreensão dos movimentos da educação dialógica 
como práxis de encontros do educador com o educando como possibili-
dade da cultura de paz. Nesta perspectiva, relacionamos as potencialidades 
afloradas do contato educador–educando, como promoção para uma cul-
tura de paz. Se faz ainda, reflexões sobre o caminhar do educador-educando 
implicado pela dialógica. Ressaltamos que toda ação do educador-edu-
cando potencializa implicações de magnitude imensurável. O Professor que 
entende sua profissão é ciente do valor de seus atos e do papel que realiza, 
e este sempre é o de herói.

Destacamos também, que dentro do artigo se encontra algumas condi-
ções facilitadoras para o estabelecimento de uma relação autentica entre 
educador e educando. E que estas se nortearam por ideias do psicólogo 
Carl R. Rogers pontuadas em seu livro “Tornar-se Pessoa”. Afirmamos desta 
forma, que estas não são as únicas e exclusivas performances para criação 
de uma relação entre o professor e o educando.

Sobre a importância do professor, principalmente no que cerne aos dias 
atuais, onde se apresenta cada vez mais o ódio, as barbáries, as intolerân-
cias, onde se alude a demonização dos direitos humanos, a exaltação à 
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tortura, e a nulidade do Ser Humano, o educador se vislumbra como aquele 
que pode possibilitar o encontro com a Cultura de Paz e com a Humanidade.

O encontro Educador-Educando como um movimento da dialógica deve 
ser compreendido como relação de compartilhamento de sentidos, na 
potencialidade do crescimento, como movimento existencial de contato. 
Este encontro de humanos não é feito de qualquer forma, nem algo teoré-
tico. Muito pelo contrário, esta performance é uma “Exigência Existencial” 
(FREIRE, 2013, p.109). Isto significa que o contato se apresenta na ação, no 
momento do vir a Ser, do desdobramento de possibilidades, da criação, do 
ato, do que Martin Buber (2001) descreve como relação EU-TU.

A Cultura de Paz é a implicação do Ser Humano em seus bons valores, 
nas expressões harmoniosas de sua existência, que remete ao crescimento 
da valorização da vida. A cultura de paz é entendida “como sendo uma pro-
posta de convivência humana pautada na promoção da democracia, da 
justiça social e respeito às diferenças, amparada em uma visão de conflito 
referente a um fenômeno capaz de fazer surgir novas formas de relaciona-
mento humano” (NASCIMENTO, MATOS E LIMA, 2017, p. 29).

A Escola é um ambiente que propicia esses diálogos, esses encontros 
de humanos, por ser eminentemente um espaço democrático e educativo. 
“A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A” sobre 
“B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2013, p.116). 
E mesmo com os riscos para alienação, dominação ou colonialidade (LIMA, 
2014), ou mesmo do autoritarismo (PIERRE E MATOS, 2015).

Acreditamos que a Escola é o espaço onde se evidencia e se estimula 
o conhecimento, a criticidade, o empoderamento, o protagonismo do edu-
cando, a vivência democrática, a liberdade, a solidariedade, o respeito à vida, 
a diversidade, o encontro, a criatividade, o amor, a esperança, à autonomia, 
à politicidade, a consciência ecológica, a valorização do humano, e a cultura 
de paz, que é a implicação e proposito da educação.

Metodologia

O artigo é um trabalho respaldado por uma investigação bibliográfica, no 
qual alguns pressupostos fundamentam e valorizam este trabalho teoré-
tico, bem como sobre a importância de realizá-lo, e sobre inteiração de quê 
“qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige pesquisa 
bibliográfica prévia, quer à maneira de atividade exploratória, quer para o 
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estabelecimento do status quaestionis, quer para justificar os objetivos e 
contribuições da própria pesquisa” (RUIZ, 1992, p.57).

Além disto, este escrito, em seu percurso metodológico, foi norteado pela 
abordagem qualitativa. Enfoque que não privilegia a quantificação, antes se 
desdobra numa performance centradas nas questões de valores, sentidos, 
significados, estruturas que não podem ser mensuradas (MINAYO, 2001).

Uma questão de suma importância que deve ser conotado é o sentido 
da Dialógica. Deve ser considerado a filosofia dialógica de Martin Buber. 
Pressuposto que contitui dois modos de Ser, o EU-TU e o EU-ISSO. Sentidos 
das implicações da existência. Descrevendo brevemente sobre cada um 
destes modos, o EU-ISSO é causal, acontecido, objetivado, passado, aquilo 
que já se conhece. Todavia o EU-TU, é o oposto, este é um sendo, um desdo-
bramento configurativo na vivencia da ação, uma performance da existência 
em seu modo de vir a ser aquilo que não existe, eminentemente criatividade, 
espontaneidade, novidade (BUBER, 2011).

O mundo do EU-ISSO é o modo acontecido, passado, um modo que não 
há possibilidade alguma de ação criativa e de aprendizagem (FONSECA, 
1998). No entanto, o modo EU-TU é o modo das possibilidades ontológicas, 
da superação da coisificação, em que privilegia a concrescência da exis-
tência, da aprendizagem, sendo intrinsicamente vivencial, inédito, vivencial, 
(FONSECA, 2014). “Na possibilidade do dialógico reside especificamente o 
poder humano de regeneração, de recriação e de ordenamento criativo do 
mundo das coisas” (FONSECA, 1998, p. 59).

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns 
homens, mas direito de todos os homens. [...]. O diálogo é este 
encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronun-
ciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. [...]. Para isto, 
o diálogo é uma exigência existencial. (FREIRE, 2013, p. 109).

Paulo Freire (2013) também descreve sobre a dialogicidade como 
essência da educação e prática da liberdade, criatividade e autenticidade. 
O conceito de Cultura de Paz por sua vez, é embasado principalmente no 
que cerne a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura, ao citar a Cultura de paz como fundamental à vida democrática. Ela 
compõe “Valores como igualdade, respeito aos direitos humanos, respeito à 
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diversidade cultural, justiça, liberdade, tolerância, diálogo, reconciliação, soli-
dariedade, desenvolvimento e justiça social” (UNESCO, 2010, p.12).

Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradi-
ções, comportamentos e estilos de vida baseados: a) No respeito 
à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-vio-
lência por meio da educação, do diálogo e da cooperação; b) 
No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade terri-
torial e independência política dos Estados e de não ingerência 
nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição interna dos 
Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o 
direito internacional; Comitê Paulista para a Década da Cultura de 
Paz – parceria UNESCO-Associação Palas Athena 3 c) No pleno 
respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberda-
des fundamentais; d) No compromisso com a solução pacífica 
dos conflitos; e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de 
desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as gerações 
presente e futuras; f) No respeito e promoção do direito ao desen-
volvimento; g) No respeito e fomento à igualdade de direitos e 
oportunidades de mulheres e homens; h) No respeito e fomento 
ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião 
e informação; i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, 
democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, 
diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis 
da sociedade e entre as nações; e animados por uma atmos-
fera nacional e internacional que favoreça a paz. (DECLARAÇÃO 
E PROGRAMA DE AÇÃO SOBRE UMA CULTURA DE PAZ, ONU, 
1999).

Desenvolvimento

Condições facilitadoras para a relação Educador com o educando: A 
Arte do Encontro

Este tópico descreve algumas formas de abertura para contato do pro-
fessor com o educando. Acreditamos que o educador tem em sua atuação, a 
primazia do encontro com o educando. O professor não é um motorista que 
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só pode falar o indispensável, muito pelo contrário, é um ser particularmente 
do contato, das relações, da afetividade, do encontro, do compartilhar.

Se observarmos brevemente a palavra Educador, do latim educatore, 
ligada eminentemente com as palavras Educare (Educar) e Educatione 
(Educação), que significam respectivamente promover a educação, trans-
mitir conhecimento, cultivar o espírito e o ato ou efeito de educar(-se), 
processo de desenvolvimento humano que integra questões físicas, intelec-
tuais e morais do ser humano, visando uma qualidade ou a melhor interação 
individual e social (FERREIRA, 1975).

Se atentarmos a palavra Professor, do latim Professu, emerge sentidos 
como aquele que ensina ou professa uma ciência, uma arte, uma técnica, e 
o mais significativo em nossas compreensões, o de Mestre. Mestre por sua 
vez, converge como sinônimo de professor, um guia, um fundamento basilar, 
um mentor, ser de muito saber, pontuando adjetivos como grande e extraor-
dinário, tais narrativas conotam um pouco da grandeza deste profissional 
(FERREIRA, 1975).

Pois o que vocês ensinam não e um deleite para a alma? Se não 
fosse, vocês não deveriam ensinar. E se é, então é preciso que 
aqueles que recebem, os seus alunos, sintam prazer igual ao que 
vocês sentem. Se isso não acontecer, vocês terão fracassado na 
sua missão, como a cozinheira que queria oferecer prazer, mas a 
comida saiu salgada e queimada... O mestre nasce da exuberân-
cia da felicidade. E, por isso mesmo, quando perguntados sobre 
a sua profissão, os professores deveriam ter coragem para dar 
a absurda resposta: “Sou um pastor da alegria...” Mas, e claro, 
somente os seus alunos poderão atestar da verdade da sua 
declaração... (ALVES, 1994, p.8).

Neste tópico, ainda se apresenta alguns caminhos possíveis para aber-
tura da relação e do contato. O primeiro caminho norteador é respaldado 
na teoria de Carl R. Rogers, Psicólogo Norte Americano que ao escrever o 
livro “Tornar-se Pessoa”, não imaginava a proporção que este resultaria (e 
que ainda resulta) em trazer seu reconhecimento nacional. Acreditava que 
estava se direcionando apenas a psicoterapeutas, no entanto, descobriu 
que este livro se direcionava também a enfermeiras, padres, donas de casa, 
ministros, a juventude e é claro aos professores.
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Há dois termos significativos que ele pontua, o primeiro intitulado “A 
autenticidade do professor” e o outro “Aceitação e compreensão”. O primeiro 
deles que vamos expor agora, correlaciona-se um pouco do que já afirma-
mos aqui, sobre a compreensão do Ser Educador, de Ser Professor.

A aprendizagem pode ser facilitada, segundo parece, se o profes-
sor for congruente. Isso implica que o professor seja a pessoa que 
é e que tenha uma consciência plena das atitudes que assume. 
A congruência significa que ele aceita seus sentimentos reais. 
Torna-se então uma pessoa real nas relações com seus alunos. 
Pode mostrar-se entusiasmado com assuntos de que gosta e 
aborrecido com aqueles pelos quais não tem predileção. Pode 
irritar-se, mas é igualmente capaz de ser sensível ou simpático. 
Porque aceita esses sentimentos como seus, não tem necessi-
dade de impô-los aos seus alunos, nem insiste para que estes 
reajam da mesma forma. O professor é uma pessoa, não a encar-
nação abstrata de uma exigência curricular ou um canal estéril 
através do qual o saber passa de geração em geração. (ROGERS, 
1997, p.331).

Nesta perspectiva, o professor compreende a si como pessoa e como 
profissional, ele reconhece seu papel, e entende também que jamais deixa 
suas particularidades, no entanto, é ciente de seus valores e sentidos. Antes 
de ser professor ele é pessoa. Ao se implicar nisto o educador se sensibiliza 
ao educando, e se direciona a uma relação autentica, e abre a possibilidade 
da relação dialógica.

Umas das possibilidades do fracasso da atuação do professor, acredi-
tamos ser justamente esta, a não compreensão do papel que se implica. E 
com este a reprodução do moralismo idealizado e enraizado como carac-
terística própria da pessoa do professor. O Educador deve compreender 
que tem seu valores singulares, frutos da sua existência, e que o educando 
às vezes jamais concordará com algumas delas, e isto não significa que 
ele é um mal educando, ou uma pessoa ruim, pelo contrário, é a expressão 
máxima da diferença.

Se um professor constituir no comportamento a reprodução da impo-
sição moralista que lhe convém ao educando, este não entendeu seu 
papel. Ele não é um educador para a liberdade, para o crescimento, para o 
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protagonismo do educando, pelo contrário, ele atua numa performance de 
colonialidade.

A colonialidade, é o desdobramento da imposição de comportamentos, 
de conhecimentos numa reprodução de ideologias dominantes, sem uma 
criticidade, é a coisificação da pessoa, objetivando-o como sujeito, utiliza-
-se da manipulação semelhante à de uma marionete, proporcionando um 
controle, é uma desumanização, inferiorização no modo do ser humano, em 
suas implicações de ser, de poder, de saber (LIMA, 2014). Coisificar a pessoa, 
significa excluir o Ser de possibilidades que é o Ser humano, cristalizando 
como um sujeito confinado do acontecido, alienado ao passado, impedido 
de experimentar as novidades, impossibilitado de aprender, de conhecer e 
de crescer (FONSECA, 2014).

Não na imposição de algum valor ou ideia próprio de sua moral, ou de 
suas ideologias, isto Paulo Freire (2016) já pontuava como uma educação 
bancária, de deposito, reprodutiva, até mesmo na afirmação deste ser um 
ensino falso.

Um segundo passo, que deve ser em conjunto com este primeiro, é o que 
Rogers (1997) descreve como Aceitação e Compreensão.

Uma outra conseqüência para o professor é que a aprendizagem 
significativa é possível se o professor for capaz de aceitar o aluno 
tal como ele é e de compreender os sentimentos que ele mani-
festa. [...] o professor que é capaz de uma aceitação calorosa, que 
pode ter uma consideração positiva incondicional e entrar numa 
relação de empatia com as reações de medo, de expectativa e 
de desânimo que estão presentes quando se enfrenta uma nova 
matéria, terá feito muitíssimo para estabelecer as condições da 
aprendizagem. (ROGERS, 1997, p 331-332)

Ressalta-se que esta segunda implicação, tem como base a compreen-
são do educador como ser Autentico, Congruente. Com este ato, vinculado 
com a Aceitação e Compreensão, à aprendizagem se desdobra como movi-
mento significativo. Quando se aceita a pessoa do educando como ele é, na 
sua existência, sem o acréscimo de um Mais, ou o de um Se, ou até mesmo 
de um porquê, e quando ao mesmo modo presentificado nesta ação, aflorar 
a Compreensão dos sentimentos do educando, existirá a possibilidade de 
vislumbrar as figuras da existência do educando (ROGERS, 1997).
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Enquanto no primeiro passo o Professor compreendia e aceitava suas 
implicações, neste segundo existe um mais, compreender e aceitar o edu-
cando. Quando o professor acolhe e aceita a pessoa do educando, não existe 
a ideia do moralismo ser sobreposto. Ele entende as singularidades da exis-
tência dele e do educando. Seus valores são tão significativos quando os 
valores do seu educando. Existe a empatia como sensibilidade emocionada, 
existe o respeito, a solidariedade, o reconhecimento da diferença, o cresci-
mento do sentido que se dá vida, a ética, a ventura da liberdade e a harmonia 
de Ser humano.

Estas condições despertam e potencializam o estabelecimento de vinculo, 
e uma qualidade nas relações educador-educando. Existe um compartilhar, 
um Encontro. A relação é conjunta, só pode ser conjunta. A relação se faz 
“Com” e não “Para” nem mesmo “Sobre” (FREIRE, 2013). A Aprendizagem 
por este viés é semelhante às ideias do paradigma dialógico de Paulo Freire, 
e da filosofia dialógica de Martin Buber. Estas condições facilitam

o encontro, o Dialógico, e a presença deste privilegia o processo de cria-
ção, a reflexão sobre valores, tanto para educadores como para educandos. 
(LIMA e FIGUEIREDO, 2016).

Pressuposto da Dialógica nas relações Educador-Educando e a 
possibilidade da Cultura de Paz

A prática pedagógica do professorado é extremamente democrática. 
Sendo assim são evidentes as implicações dos valores humanos e do dialó-
gico em sua performance. Quando o educador tem em sua práxis os valores 
humanos, ele potencializa a qualidade de vida nos relacionamentos huma-
nos, e através deste a cultura de paz é aflorada. Ele precisa compreender 
cada vez mais, bem como estar mais próximo das sensibilidades, das emo-
ções e espiritualidade dos educandos (DIÓGENES E CARNEIRO, 2017).

Neste sentido o Paradigma da Educação Dialógica de Freire se encontra 
como proposta qualificada, pois atua em uma performance horizontal, numa 
educação do encontro, da liberdade, crítica, política, do criar possibilidades, 
da descoberta, da vivencia democrática, existencial, humana (FREIRE, 2016). 
Estas implicações são ações eminentemente dialógica e potencializadora 
da democracia e de uma cultura de paz. Paulo Freire (1983) ainda desperta 
o sentido de dialógico e de ser humano como:
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Ser Dialógico é Ser da Paz. O ser humano, na concepção dia-
lógica é um ser da paz, libertador, transformador, relacional, 
transobjetivo, transcendental e mundano. É histórico, ontológico, 
antropológico, amoroso, ético, político e epistemológico. É um 
ser em processo de evolução, emancipação e empoderamento. 
È um ser em transito que potencialmente supera os processos 
de subalternização e de distorção da vocação ontológica de Ser 
Mais. (apud FIGUEIREDO, 2015, p. 215).

É um fato que sofremos influência daquilo que nos rodeia, das coisas 
que entramos em contato. O professor em sua performance diária e cons-
tante com o educando, não estão isentos deste fato. Ambos frequentemente 
se relacionam, e as construções que se criam a partir deste encontro são 
produções pessoais. Imaginamos estes encontros apenas por 20 horas 
semanais que é o mais comum, se pensarmos nas escolas de tempo inte-
gral, este tempo dobra o que é lógica simples.

A relação do Educador com o Educando devem possibilitar à aprendiza-
gem, a democracia, a sociedade, a diversidade, os bons valores humanos, a 
ética, e Cultura de Paz.

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, nin-
guém amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai 
amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadu-
recimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em 
data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia 
tem de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão 
e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da 
liberdade. (FREIRE, 2016, p. 105).

Lendo Paulo Freire, compreendemos de maneira simbólica e simplória a 
importância que ele dava a relação do educador com o educando. Sempre 
com muita esperança, amorosidade, responsabilidade, autenticidade, cria-
tividade, sentidos e problematizações. Ninguém é sujeito da autonomia 
de ninguém e amadurece sozinho, é uma expressão do que falamos. Note 
ainda sobre a estimulação respeitosa e liberdade. O Professor novamente, 
se presentifica como educador, guia e mestre.
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A escola e os/as professores/as podem incentivar à participa-
ção do jovem, possibilitando seu envolvimento na tomada de 
decisões. A relação dialógica de escuta verdadeira e facilitação 
da expressão da fala do aluno são fatores fundamentais para o 
desenvolvimento de uma cultura de paz nas escolas. De forma 
que é preciso gerar vínculo de educação para a paz com a cultura 
de paz. (DIÓGENES E CARNEIRO, 2017, p. 105).

Para vencer a propagação do ódio, das misérias dos preconceitos, a 
intolerância, ignorância, e a estupidez humana, precisamos urgentemente 
centrarmos na educação, e isto implica na relação educador-educando, 
como movimento dialógico, como encontro autentico potencializado por 
condições que envolvem congruência, aceitação positiva incondicional 
e compreensão que possibilitam um movimento para a cultura de paz. E 
isto é o que estamos precisando nos dias atuais. Acreditamos plenamente 
que a “paz se cria, se constrói, na construção incessante da justiça social” 
(FREIRE, 1986, p.46).

Considerações finais

Reconhecemos que a luta pela humanização que Paulo Freire pontua, 
deve ser percorrida pelos caminhos da amorosidade e da cultura de paz. 
Escrever este artigo, remeteu um pensar de estratégias que possibilitem um 
encontro autentico entre educador e educando. Somos cientes que a escola 
é um espaço privilegiado, e que é nela que muitos educando se encontram 
como pessoas, e que às vezes muito de sua pessoalidade é reprimida por 
situações próprias da existência.

Ao refletir sobre isto, compreendemos que o professor tem um papel 
extremamente significativo na vida dos educandos, e nesta perspectiva o 
escrito se desdobrou em vislumbrar condições que facilitem um encontro 
autentico entre Educador e Educando, onde privilegia a cultura de paz, fun-
damentado na teoria Dialógica.

Compreendemos que as condições facilitadoras, de apriori, remete a um 
pensar sobre si mesmo, em um reconhecimento da existência própria, de um 
cuidar de si mesmo, pós esta percepção, as possibilidades são evidenciadas 
e direcionadas a um vislumbre do encontro, claro que de forma figurativa-
mente sintética, compreensiva pelo momento da relação. Nesta relação que 
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se dar no âmbito da dialógica, no contato EU-ISSO, Educador e Educando se 
encontram e se permitem uma relação autêntica, e é nesta relação que se 
vislumbra a Educação, e a possibilidade da cultura de paz, como movimento 
de crescimento humano, no sentido de valorização da vida, e de todos os 
entes vivos.

O encontro do educador com o educando como possibilidade da cultura 
de paz é significativamente interessante, e é uma ação que deve ser cons-
tante na atuação do professorado, tanto no estabelecimento de vínculo, na 
jornada do ensino-aprendizagem, quanto como para o papel social humano.

Todavia, ressaltamos que foi nítida durante a produção deste artigo a 
importância do professor para o educando e a sociedade. É crível para nós, 
a importância inestimável do professor na promoção de uma cultura de paz, 
e que o dialogo é de fato uma Exigência Existencial, que deve ser presença 
constante no Ato do Professorado.
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Resumo: Quando falamos em trabalho como princípio educativo, perce-
bemos uma influência dos teóricos numa perspectiva crítica, que atentam 
para questões referentes ao trabalho, suas diferentes nuances, categorias e 
concepções, buscando criar algumas interfaces com a educação, oportuni-
zando aos nossos estudantes viver dentro de um contexto onde o trabalho 
apresenta mais significados. Pensando nessa possível relação, intenciona-
mos com o presente artigo analisar a proposta de flexibilização curricular 
que rege as Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) da rede 
pública estadual de ensino do Estado do Ceará. Para tanto, tomaremos como 
material os planos de aula e cadernos do aluno da componente Núcleo de 
Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS) bem como o catálogo de 
disciplinas eletivas e as respectivas ementas dos cursos sobre trabalho e 
empreendedorismo que contemplam o eixo mundo do trabalho. Apoiamos 
nossa discussão nos autores Frigotto (2012), Ciavatta (2012) e Saviani 
(1998). O território onde a pesquisa foi realizada é cidade de Fortaleza, 
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compreendendo seis unidades escolares, circunscritas em diferentes bair-
ros da capital. A pesquisa é do tipo mista e foi dividida em dois momentos. 
A primeira de caráter qualitativa consistiu em levantamento bibliográfico e 
documental. Posteriormente, foi realizada a pesquisa quantitativa, utilizan-
do-se questionários aplicados com professores e estudantes das três séries 
do Ensino Médio. Resultados apontam que os estudantes se envolvem nas 
atividades sugeridas e realizadas em sala de aula, consideram as temáticas 
atrativas, os conteúdos dinâmicos e motivadores para traçarem seu projeto 
de vida e de carreira, tornando sua aprendizagem mais significativa ao longo 
do ensino médio.
Palavras-chave: Ensino Médio, Tempo Integral, Mundo do Trabalho.
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Introdução

Em 2016 o governo do Estado do Ceará e a Secretária da Educação 
(SEDUC CE) iniciam o processo de implementação de uma nova 
modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral em 26 unidades esco-

lares distribuídas em diferente regiões do território cearense. Diferente das 
Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP), vigentes desde 2008, e 
que tem como desafio implantar a rede de educação profissional no Estado, 
as Escolas de Ensino

Médio em Tempo Integral (EEMTI) representam o esforço para realização 
de um projeto que contribua para o desenvolvimento do jovem em todas 
as suas dimensões. Atualmente existem 130 EEMTI em todo estado. Elas 
estão presentes em cada uma da regiões onde está sedeada uma das 20 
Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (CREDE) e 
nas 3 regiões que abrange a Superintendência das Escolas Estaduais de 
Fortaleza (SEFOR).

As EEMTI contam com três princípios fundantes da prática educativa, a 
citar: I. a escola deve ser concebida como uma Comunidade de Aprendizagem; 
II. a Aprendizagem Cooperativa deve ser o método pedagógico estruturante; 
III. o Protagonismo Estudantil é um princípio imperativo para qualquer pro-
posta de ensino médio.

Dentre as dimensões pedagógicas destacamos: I. a pesquisa como 
princípio pedagógico e o trabalho como princípio educativo; II. a desmassifi-
cação do ensino; III. itinerários formativos diversificados.

O documento da proposta pedagógica das EEMTI da Rede Estadual de 
Ensino é composto por uma matriz curricular, estruturada em dois eixos 
formativos, compreendendo: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 
Parte Diversificada. No eixo denominado BNCC, estão presentes as qua-
tro áreas do conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com 
as componentes de Filosofia, Geografia, História e Sociologia; Ciências da 
Natureza e Suas Tecnologias, com as componentes de Biologia, Química e 
Física; Matemática e Suas Tecnologias que agora passa a ser área de conhe-
cimento e disciplina ao mesmo tempo; e Linguagens e Suas Tecnologias, 
formada por Língua Portuguesa, Educação Física, Língua Estrangeira e 
Ensino de Arte e Educação.

O eixo composto pela Parte Diversificada do currículo, apresenta o 
conjunto das seguintes componentes: Núcleo de Trabalho, Pesquisa e 
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Práticas Sociais (NTPPS) com 4h/a semanais, Formação para a Cidadania 
e Desenvolvimento de Competências Socioemocionais disposta 1h/a por 
semana e uma série de cinco Tempos Eletivos cada um com 2h/a.

Os tempos eletivos diversificam o currículo e oportunizam a construção 
do itinerário formativo por cada aluno de acordo com seus interesses e pro-
jeto de vida. É importante que os mesmos sejam construídos considerando 
as manifestações dos estudantes, domínio dos professores e a possibili-
dade de parcerias com outras instituições e comunidade.

Cada discente cursa cinco tempos eletivos por semana que visam diversi-
ficar o currículo e oportunizar a construção do itinerário formativo de acordo 
com seus interesses e projeto de vida no decorrer do ensino médio, sendo 
ofertadas 45 horas/aulas semanais, normalmente distribuídos em nove 
tempos diários com disciplinas da base comum, diversificada e opcional.

Para efeito de compreensão do respectivo trabalho, focaremos nossa 
atenção e pesquisa na parte diversificada, precisamente sobre a compo-
nente curricular NTPPS e o tempo eletivo Mundo do Trabalho.

Pensando nisso, a pesquisa foi norteada por uma série de questões. A 
forma como esses materiais abordam o tema trabalho contribui para uma 
formação autônoma, independente e integral do sujeito? Quais referências 
teóricas dão suporte para tratar o tema? Como os temas relacionados ao 
mundo do trabalho aparecem e que perspectivas revelam aos estudantes?

Nas páginas sucessivas do texto, mostraremos um detalhamento de 
como o material estruturado do NTPPS e o catálogo de tempos eletivos 
estão organizados. No primeiro, tentaremos relacionar sua proposta de 
reorganização curricular do ensino médio através do trabalho transdiscipli-
nar com competências socioemocionais e cognitivas por meio de temáticas 
transversais, tendo a pesquisa como princípio pedagógico, e, principalmente 
o trabalho como princípio educativo. Já no segundo, faremos também uma 
abordagem realizada a partir do estudo das ementas de curso do eixo Mundo 
do Trabalho. Feito isso, inspirados em Bardin (1979), intencionamos anali-
sar tais discursos buscando compreender sentidos e significados presentes 
nesses materiais, e investigaremos se eles cumprem os objetivos sistemá-
ticos manifestados durante a comunicação ou mensagem, expressos nos 
elementos presentes no texto escrito.

Seguiremos nossa produção explicando como se deu o percurso meto-
dológico que marcou a pesquisa, para logo em seguida, discorrermos sobre 
os dados coletados e analisados, para finalizarmos posteriormente com as 
considerações que marcaram esse estudo.
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O NTPPS: planos de aula e cadernos do aluno

O Núcleo de Trabalho, Pesquisas e Práticas Sociais (NTPPS) vem com 
uma abordagem metodológica que parte da observância do entorno esco-
lar, anseios e necessidades dos estudantes. Seu objetivo é a reorganização 
curricular do ensino médio, promovendo a garantia do desenvolvimento de 
competências para a vida e para o trabalho. Nesta perspectiva, traz a ferra-
menta de apoio aos professores que se trata do material estruturado que 
dentre os conteúdos a serem desenvolvidos junto aos estudantes parte da 
construção do projeto de vida de cada um.

Ao longo de 160 horas/ano, as oficinas do NTPPS têm o suporte de mate-
rial estruturado, Planos de Aula e Caderno do Aluno. Os projetos de pesquisa 
desenvolvidos a cada ano são orientados pelos professores da escola, 
provocando a interdisciplinaridade entre o que está sendo trabalhado no 
NTPPS e as áreas do conhecimento. Os ambientes de investigação, dentre 
os quais estão situadas as vivências e as pesquisas, são tematizados por 
macro campos: a escola e a família como espaço de aprendizagem, 1ª série; 
a comunidade como espaço de aprendizagem, visto na 2ª série; e o mundo 
do trabalho, presente na 3ª série.

A matriz curricular proposta pelo NTPPS é composta por conteúdos e 
atividades que promovem o desenvolvimento intencional de competências 
socioemocionais, pesquisa científica, orientações para a construção do pro-
jeto de vida e temáticas afins que envolvem modernas transformações no 
mundo do trabalho tais como: estrutura ocupacional, mercado, profissões, 
economia informal, entre outros.

O material estruturado do NTPPS tem uma forte inspiração nos Protótipos 
Curriculares publicados pela UNESCO (2011). A partir do estudo destes 
protótipos, foram incluídas tecnologias pedagógicas identificadas como 
metodologias relevantes para o desenvolvimento de competências compor-
tamentais e ligadas ao mundo do trabalho. Como fruto dessa organização, 
destacamos como o trabalho pode se articular as áreas do conhecimentos e 
dialogar com os demais ambientes da escola para uma formação integrada 
e integral do aluno.

Associada ao trabalho, a pesquisa será instrumento de articula-
ção entre o saber acumulado pela humanidade e as propostas 
de trabalho que estarão no centro do currículo. Como forma de 
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produzir conhecimento e como crítica da realidade, a pesquisa 
apoiar-se-á nas áreas de conhecimento ou nas disciplinas 
escolares para o desenho da metodologia e dos instrumentos 
de investigação, para a identificação das variáveis de estudo e 
para a interpretação dos resultados. A (…) pesquisa (…) apontará 
as atividades de transformação (trabalho) que são necessárias 
e possíveis de serem concretizadas pela comunidade escolar. 
Tomando o trabalho e a pesquisa como princípios educativos, os 
protótipos unem a orientação para o trabalho com a educação 
por meio do trabalho. Propõe-se, assim, uma escola de ensino 
médio que atue como uma comunidade de aprendizagem. Nela, 
os jovens desenvolverão uma cultura para o trabalho e demais 
práticas sociais por meio do protagonismo em atividades trans-
formadoras. Explorarão interesses vocacionais ou opções 
profissionais, perspectivas de vida e de organização social, exer-
cendo sua autonomia e aprendendo a ser autônomo, ao formular 
e ensaiar a concretização de projetos de vida e de sociedade. 
Os protótipos têm, como perspectiva comum, reduzir a distân-
cia entre as atividades escolares, o trabalho e demais práticas 
sociais. (UNESCO, 2011, p. 09)

Constata-se que as dimensões do trabalho, da cultura, da ciência e da 
tecnologia são assumidas nos protótipos, como categorias articuladoras 
das atividades de diagnóstico, descoberta e investigação (convenciona-
mos chamar de pesquisa) e das atividades de transformação, projeção e 
mudança (da qual designamos trabalho). Em sua acepção ontológica, o 
trabalho é princípio educativo fundamental e estará presente em todas as 
dimensões articuladoras.

Finalizando a descrição do material, identificamos que ele auxilia os 
educadores na aplicação desta metodologia, sendo composto por textos 
geradores e motivadores de debates, sugestão de atividades, materiais de 
apoio para aplicá-las, além de dicas de filmes, sites e livros. Comporta uma 
linguagem fácil, clara e objetiva, atenta à faixa etária dos adolescentes com 
temas associados à pesquisa e à investigação, através de matérias e exer-
cícios interativos.
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O catálogo das eletivas e o eixo mundo do trabalho

Denominam-se Atividades Eletivas as componentes curriculares oferta-
dos pela escola, ministrados por professores, por tutores, por membros da 
comunidade ou que sejam de autogestão dos discentes. Essas Atividades 
Eletivas possibilitam aos estudantes a construção do seu percurso formativo 
a partir da elaboração do seu próprio currículo, além de propiciar a amplia-
ção, a diversificação e/ou o aprofundamento de conceitos, procedimentos 
ou temáticas de uma disciplina ou área de conhecimento que, geralmente, 
não são privilegiados pelos currículos tradicionais.

O Catálogo de Atividades Eletivas congrega cerca de 286 ementas dis-
tribuídas em oito Eixos Temáticos: Aprofundamento de Conteúdos da Base 
Comum; Artes e Cultura; Comunicação, uso de Mídias, Cultura Digital e 
Tecnológica; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Educação Científica; 
Educação em Direitos Humanos; Esporte, Lazer e Promoção da Saúde e 
Mundo do Trabalho e Formação Profissional.

Nosso estudo destinará atenção apenas para o eixo temático Mundo do 
Trabalho e Formação Profissional.

O referido catálogo é composto por um número razoável de eletivas já 
ofertadas nas EEMTI. Entendemos que esse documento objetiva uma unifor-
mização pedagógica relacionada à oferta de componentes da parte flexível. 
Compete à escola escolher, dentro das opções contidas no catálogo, quais 
eletivas farão parte da oferta semestral na matriz curricular da parte diversi-
ficada, além de propor eletivas não contempladas no catálogo, recurso esse 
que será analisado e passará por um processo de curadoria de um corpo 
técnico pedagógico nas CREDE/SEFOR, onde posteriormente farão seleção, 
revisão e aprimoramento. Caso a eletiva seja deferida, ocorre implementa-
ção ao catálogo, que terá atualização semestral.

As eletivas apresentadas neste catálogo foram elaboradas, em sua maio-
ria, pelos professores com lotação nas EEMTI e por instituições parceiras 
e especialistas das secretarias estaduais. Essas ações têm como objetivo 
garantir a qualidade e a diversidade das ementas ropostas, atendendo às 
demandas das escolas em um contexto de múltiplos interesses e realidades.

A ficha de apresentação da ementa de cada eletiva traz em sua estrutura 
uma lista de conteúdos sugeridos que podem ser adaptados pelos profes-
sores de acordo com as necessidades e intencionalidades da escola.

Num contexto de educação em tempo integral, é importante ressal-
tar que as eletivas apresentem um caráter interdisciplinar e integrador 
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esperado para que as atividades fortaleçam a proposta pedagógica da 
escola. Conforme Medeiros Neta (2016), o princípio básico do Ensino Médio 
Integrado é a formação omnilateral, que implica atender as várias dimen-
sões do ser humano: trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia.

Por educação omnilateral, Frigotto e Ciavatta (2012) ensinam que é uma 
a concepção de educação ou formação que leva em conta as dimensões 
que constituem a especificidade do ser humano e suas condições objeti-
vas, subjetivas e materiais reais para o seu pleno desenvolvimento. Essas 
dimensões envolvem vida corpórea, desenvolvimento cognitivo, psicos-
social, afetivo, estético e lúdico. Resumidamente, educação omnilateral 
abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos, pois 
os mesmos não são simplesmente dados pela natureza.

Ciavatta (2005), reforça que a formação integral sugere a superação da 
histórica divisão social do trabalho em que uns pensam e planejam e outros 
executam, onde a superação entre trabalho manual e trabalho intelectual 
significaria enfocar o trabalho como princípio educativo. Para tanto, o autor 
considera necessária uma formação integrada e humanizadora.

Entendemos que é de suma importância, que tais atividades ensejem 
na escola o reforço das dimensões pedagógicas da EEMTI anteriormente 
citadas, para que as eletivas dialoguem com as múltiplas necessidades dos 
sujeitos expressas em seus projetos de vida.

Assim, o planejamento das eletivas deve considerar o trabalho desenvol-
vido no NTPPS e na Formação Cidadã, uma vez que ambos os componentes 
ajudam aos estudantes na afirmação de sua identidade e composição das 
expectativas quanto ao futuro acadêmico e profissional.

Nesse sentido, é preciso diversificar os itinerários formativos numa 
mesma escola, respeitando os interesses, as afinidades com determinados 
conteúdos curriculares, o desenvolvimento de habilidades artísticas, cultu-
rais e esportivas e o aprofundamento de competências básicas de leitura e 
matemática.

Metodologia

Considerando a intencionalidade do nosso trabalho, adotamos a pes-
quisa com métodos mistos, combinando recursos da pesquisa qualitativa 
e quantitativa, tendo em vista a possibilidade de aprofundar a compreensão 
do objeto estudado.
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Com o intuito de fornecer uma descrição mais detalhada do fenômeno, 
incluindo seus aspectos contextuais, visando uma análise aprofundada, ini-
cialmente nossa pesquisa foi do tipo bibliográfica e documental.

Fizemos um levantamento minucioso dos documentos e publicações 
do Ministério da Educação (MEC) para entender como a categoria trabalho 
deve ser abordada no ensino médio. Lemos e analisamos o material estru-
turado usado nas aulas do NTPPS e o catálogo das disciplinas eletivas da 
componente Mundo do Trabalho, todos ofertados na parte diversificada do 
currículo das EEMTI.

Nossa análise compreendeu seis produtos referentes ao NTPPS. Três 
deles são de uso dos professores, os chamados Planos de Aula, um para 
cada série do ensino médio. Os outros três são de uso dos estudantes, deno-
minados Caderno do Aluno, livro consumível e também adotado em cada 
série que o aluno cursa durante o ensino médio. Das ementas que compõem 
o catálogo das eletivas, foram analisadas vinte quatro. Citaremos algumas 
delas que segundo nossas inferências tendem a se aproximar da temática 
mundo trabalho e que podem em seu bojo desenvolver atividades que no 
sentido defendido por Saviani (1998) conseguem agir sobre a natureza, 
sobre a realidade, transformando-a em função dos objetivos, das necessi-
dades humanas. A saber, segue o título das atividades eletivas: Mundo do 
Trabalho e Formação Profissional, Mercado de Trabalho e Empregabilidade, 
Jovem Empreendedor I, Jovem Empreendedor II e Gestão de Negócios e 
Finanças.

A escolha pelo procedimento técnico, no caso pesquisa bibliográfica e 
documental, deu-se com base em Gil (2008) devido à natureza das fontes e 
materiais que para um tratamento analítico, outras interpretações, de acordo 
com os objetos da pesquisa.

O segundo momento da nossa pesquisa adotamos métodos quantita-
tivos para coleta de dados e informações. Fonseca (2002) argumenta que 
a pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Por sua vez, ela recorre à 
uma linguagem mais assertiva para descrever as causas de um fenômeno e 
suas as relações entre variáveis.

Foram elaborados questionários estruturados em formulário Google 
Docs, com questões de múltipla escolha para serem aplicados com dois 
grupos de professores: aqueles com lotação obrigatória em NTPPS e os que 
ministrem eletivas, podendo ser efetivo ou temporário. Já com os estudan-
tes do ensino médio, optamos por aqueles que estão cursando a 3ª série, 
independente de gênero, faixa etária ou desempenho escolar.
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Das 48 EEMTI em funcionamento na cidade de Fortaleza, escolhemos 
seis aleatoriamente, visando atender uma representação de cada SEFOR. 
Selecionadas as escolas, enviamos o link de acesso ao questionário aos 
diretores das respectivas unidades escolares. Foi solicitado do representante 
do núcleo gestor o repasse do link aos profissionais que se enquadravam 
no nosso perfil amostral. Uma vez que os professores respondiam o ins-
trumental, encaminhavam o link para que os estudantes participassem do 
processo.

Escolhemos trabalhar com questionário, pois segundo, Gil (1999) autor 
anteriormente citado, esse mecanismo de coleta de dados permite atingir 
grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geo-
gráfica muito extensa, com pouco ou nenhum recurso financeiro empregado, 
garantindo anonimato pessoal e dando aos respondentes a possibilidade de 
contribuírem no momento em que julgarem mais conveniente.

Em posse dos dados coletados, seguimos com o tratamento e interpre-
tação para produção de resumo escrito e numérico buscando descrever as 
principais características que marcaram o objeto investigado, permitindo 
um conhecimento próximo do real.

Resultados e discussão

De acordo com os documentos constituintes da educação brasileira, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (1998), os Parâmetros Curriculares Nacionais 
Ensino Médio (2000) e a Base Nacional Comum Curricular (2017), o tema 
trabalho é citado em todos eles, apresentando uma complexidade de com-
preensão, sob diferentes perspectivas e concepções, e, por conseguinte 
esses documentos estabelecem que a educação escolar deverá vincular-se 
ao mundo do trabalho e à prática social.

Presente no documento norteador das EEMTI, os eixos estruturantes 
dessa modalidade de ensino servem como base na compreensão da sua 
proposta educativa. Dos eixos existentes, o mundo do trabalho considera 
que:

Atividades Eletivas (...) propiciem o desenvolvimento de estudos e 
práticas pedagógicas relacionados ao mundo do trabalho, dando 
início à formação e à discussão de cenários e de informações 
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que contribuam para a escolha da área de formação profissional. 
Das Atividades Eletivas constantes neste eixo, espera-se a oferta 
de atividades que favoreçam o desenvolvimento de habilidades 
que favoreçam a inserção do educando nas relações de trabalho 
próprias do século XXI, bem como atividades que dialoguem com 
características profissionais demandadas pelo contexto local do 
estudante. (SEDUC, 2018, p.16)

Pensar no trabalho enquanto princípio educativo leva em consideração 
as concepções de trabalho e de educação que são empregadas, pois os 
dois termos podem apresentar diferentes conotações. O trabalho pode ser 
pensado enquanto dimensão ontológica ou, dentro da visão capitalista, a de 
alienação. Por conseguinte, cada dimensão anterior referenda uma concep-
ção de educação (para emancipação ou para adaptação).

Quando na sua dimensão ontológica, o trabalho é a significação do pró-
prio homem, conforme destaca Engels (2013),

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. 
Assim é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer 
os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é 
muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e fundamental 
de toda a vida humana. E em tal grau, até certo ponto, podemos 
afirmar que o trabalho criou o próprio homem. (ENGELS, 2013, p. 
13).

Nesse sentido, a educação mostra-se na sua vertente emancipadora, 
buscando um novo projeto político-pedagógico e que conscientiza através 
da realidade concreta dos protagonistas do processo ensino-aprendizagem.

Embora a proposta de educação integral seja apresentar e explicitar o 
trabalho como um elemento central do processo formativo, percebemos 
que apesar da qualidade, variedade e inovação metodológica, o material 
estruturado do NTPPS, não contempla o trabalho enquanto o elemento cen-
tral do processo formativo humano, pois dá ênfase a outras atividades que 
são exigidas e repercutem na ampliação da jornada escolar. Sendo assim, 
entendemos que:
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O trabalho no contexto escolar pode ganhar outros contornos, 
proporcionando vivências interessantes para o educando se 
perceber como sujeito, partícipe de uma sociedade determinada 
no tempo e no espaço por condições materiais acumuladas ao 
longo do processo histórico (...) apropriado com outras intencio-
nalidades, sobretudo no contexto atual (...) na perspectiva teórica 
que orienta este estudo, o trabalho como princípio educativo deve 
contribuir para a apropriação dos conceitos e métodos científicos 
levando em conta as dimensões intelectual e laboral, ou seja, teo-
ria e prática. (MACIEL, 2015, p. 409)

Ainda sobre o material do NTPPS, verificamos que apesar de não 
aparecerem conceitos ou temáticas interligadas as demais áreas de conhe-
cimento, articuladas com conteúdos circulantes sobre o mundo do trabalho, 
é possível afirmar que ele objetiva muito mais o desenvolvimento de compe-
tências e habilidades desejáveis para o futuro trabalhador, essenciais para 
aprovação e continuidade dos estudos, além de capacitá-lo cada vez mais 
as exigências do mercado moderno. Não é que a escolaridade e a educação 
não sejam importantes para todas as dimensões de vida, inclusive para o 
mundo do trabalho, no entanto, com base em Frigotto (2005) é no contexto 
que a pedagogia das competências e da empregabilidade expressa, no plano 
cultural, a ideologia do capitalismo flexível, convertida numa nova forma de 
intensificar a exploração do trabalho.

Concernente aos conteúdos analisados nas ementas das atividades 
eletivas do Eixo Mundo do Trabalho do catálogo das EEMTI, percebemos 
que há uma estreita relação da educação com a economia, no contexto da 
sociedade do conhecimento e da informação. Os objetivos e justificativas 
para oferta de algumas eletivas, ressaltam que a preparação para o trabalho 
está interligada aos conhecimentos científico-tecnológicos cada vez mais 
valorizados, considerados imprescindíveis para o mundo do trabalho. Não 
discordamos que o moderno mundo do trabalho requer conhecimento e 
domínio para uma boa colocação profissional, no entanto, pela perspectiva 
de uma educação integral em tempo integral, para desenvolver o trabalho 
como princípio educativo na dimensão da omnilateralidade, (SAVIANNI, 
2008; FRIGOTTO E CIAVATTA, 2012), constata-se que o material é frágil por 
não apresentar nenhuma eletiva que questione as transformações suscetí-
veis do mundo do trabalho.
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Ainda que o catálogo esteja organizado por eixos, contendo o conjunto de 
ementas que o compõem, após nossa análise, vimos que na grande maio-
ria as ementas do eixo Mundo do Trabalho, apresentam discursos sobre o 
trabalho incorporando conceitos como: eficácia, eficiência, produtividade, 
competição no mercado, versatilidade profissional, entre outros conheci-
mentos de determinado conteúdo curricular especializado.

Quanto às respostas fornecidas pelos professores acerca da categoria 
trabalho, a partir dos dados levantados na pesquisa de campo, de maneira 
geral, os respondentes assinalam que o tema trabalho deve ser estudado 
em todo ano letivo, não em momentos pontuais, podendo ser desenvolvido 
e articulado com outras componentes curriculares. Os dados tabulados 
permitiram identificar que 87% dos docentes acreditam que falar sobre o 
mundo do trabalho em sala de aula, contribui para construção da consciên-
cia crítica. Um percentual de 92% das respostas mostra que os professores 
consideram satisfatório o material estruturado do NTTPS por apresentar 
sequência didática, atividades dinâmicas, inovadoras e sistematizadas para 
aplicação na sala de aula, tornando funcional a vida deles na escola. Sobre 
o trabalho como princípio educativo, 35% apontam que os materiais dificil-
mente contribuem para um maior aprofundamento de conteúdo e atividade. 
O outro percentual, faz uma abordagem mais crítica, entendendo que o tra-
balho como princípio educativo no ambiente escolar é visto sob uma dupla 
ótica. Uma responde às necessidades de formação de mão de obra e a outra 
prepara para a compreensão dos processos de organização do trabalho 
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2012).

Considerações finais

Nossa investigação permitiu constatar que o discurso sobre o mundo do 
trabalho vem ganhando destaque no campo educacional ainda que sejam 
necessárias novas recontextualizações e orientações.

Numa perspectiva de educação em tempo integral, sabedores que a 
escola, apesar dos esforços, ainda é um ambiente de reprodução da desi-
gualdade social, nossa preocupação e inquietação é como garantir uma 
educação emancipadora em uma sociedade capitalista, tendo o trabalho 
como princípio educativo no sistema socioeconômico em que vivemos. 
Para, tanto, ressaltamos que não estamos desconsiderando as proposi-
ções didáticas, as intervenções pedagógicas, os recursos metodológicos e 
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as ações vivenciadas nas EEMTI em consonância com a política educativa 
implantada e desenvolvida pela SEDUC.

As leituras aliada a pesquisa de campo permitiu-nos interpretar, dar sen-
tido e significado aos materiais utilizados no exercício da prática docente, 
no que se refere ao caráter formativo do trabalho e da educação como ação 
humanizadora por meio do desenvolvimento de todas as potencialidades do 
ser humano.

Ainda que o sistema capitalista reproduza o modelo social hegemônico, 
vimos que há nas escolas, por exemplo, formas efetivas para a construção 
de uma educação como instrumento de resistência e emancipação, como 
difunde Taddei et all (2014), onde os sujeitos envolvidos no processo de 
ensino/aprendizagem, podem contribuir ainda que de forma simples para 
uma articulação entre o trabalho em seu sentido ontológico, como princípio 
educativo, e a educação em suas potencialidades.

Assim, a forma de resistência encontrada na escola pode ser ampliada 
com melhoria na formação docente, uma metodologia para auxiliar os pro-
fessores a construir diálogo com os alunos sobre continuidade dos estudos, 
construção ou oferta de material com aprofundamento teórico metodo-
lógico, que estejam organizados além das disciplinas postas no currículo 
tradicional, que por sua vez não só apresentem informações e/ou debatam 
sobre a escolha profissional, mas, que possam epsitemologicamente refletir, 
estranhar e desnaturalizar conceitos sobre o mundo do trabalho com jovens 
estudante do ensino médio.

Compete a SEDUC reforçar as iniciativas do NTPPS e dos tempos eletivos 
ao projeto político pedagógico das EEMTI, avaliando o que escolas, redes e 
espaços educativos estão proporcionando aos jovens no momento, como 
os professores e demais envolvidos nesse espaço escolar, estão fazendo 
uso de um material estruturado, tendo em vista a necessidade de abordar o 
trabalho numa perspectiva emancipadora e consciente para estudantes, no 
contexto da globalização e da sociedade do conhecimento/da informação. 
É fundamental considerar a realidade dos estudantes pois eles desejam dis-
cutir e ter acesso a informações sobre o que eles fariam depois da escola, 
para que deixem de ser apenas considerados peças fundamentais para 
manutenção do sistema.
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Resumo: O artigo apresenta um estudo bibliográfico que se constituiu na 
compreensão acerca de avaliar políticas sob uma nova perspectiva avaliativa: 
nos moldes conceituais, hermenêuticos e metodológicos de uma Avaliação 
em Profundidade, segundo RODRIGUES, (2008, 2011, 2016), GUSSI (2008, 
2011, 2016, 2017), dentre outros. A avaliação em profundidade apresenta 
uma proposta teórico-metodológica que dialoga entre perspectivas que 
valorizam o contexto da política ou programa de caráter social com foco em 
analisar, interpretar a política e a sua historicidade em um processo avalia-
tivo que traz a importância da abordagem qualitativa das políticas públicas. 
Considera-se que a avaliação em foco, a partir de suas dimensões analíticas 
se mostra adequada a fazer mergulhos necessários nas análises de con-
texto social, econômico, político e cultural das políticas públicas. Assim, este 
ensaio se propõe instigar reflexões e estudos complementares a respeito da 
avaliação de políticas públicas.
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Introdução

A proposta deste artigo é fomentar reflexões a respeito da avaliação de 
políticas públicas. Trata-se de um estudo bibliográfico que se consti-
tuiu na compreensão acerca de como avaliar uma política, superando 

os parâmetros impostos pelas agências multilaterais, agora, já incorporados 
pelo Estado brasileiro.

Ao analisar uma política pública, há de se preocupar com que tipo de ava-
liação constituir, porquanto, as avaliações que se utilizam nas análises dos 
programas são instituídas em referência a modelos de organismos interna-
cionais, que advogam pelo discurso neoliberal e em contrapartida, não raras 
vezes, vinculam não somente um empréstimo, mas um modelo específico 
de avaliação.

Nesse sentido, retratam uma parte do entendimento das respostas colhi-
das em indicativos numéricos podendo destoar da realidade percebida pelos 
beneficiários ou até mesmo mostrarem-se como impeditivos da compreen-
são daquela política avaliada.

Em oposição a essas práticas hegemônicas, há outros processos ava-
liativos que trazem a importância das políticas públicas para a sociedade. 
Faz-se necessário avaliar políticas e programas sob uma nova perspectiva 
avaliativa, um outro olhar e, por conseguinte, observar as suas especificida-
des com outro entendimento, vislumbrando a possibilidade de avaliá-las de 
forma mais aprofundada.

É sob essa ótica que apontamos a importância de avaliar as políticas 
públicas nos moldes conceituais, hermenêuticos e metodológicos de uma 
Avaliação em Profundidade, segundo RODRIGUES 2008, 2011, a partir de 
suas dimensões analíticas, considerando-a adequada a fazer mergulhos 
necessários para analisar contexto social, econômico, político e cultural das 
políticas públicas e dessa forma ressignificá-las.

Assim, percorrer-se-á um caminho que conduz ao desenvolvimento de 
temas priorizados, sem a pretensão de esgotar a diversidade dos assuntos 
oferecidos neste estudo.

Avaliação de políticas públicas: um campo em construção

O campo da avaliação de políticas públicas constitui uma subárea do 
conhecimento da ciência política. Esse campo no Brasil é relativamente novo 
se comparado a outros países como os Estados Unidos, França e Inglaterra.
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Nos anos 1990, “no contexto da reforma de estado, e direcionada a uma 
agenda neoliberal” avaliações foram feitas no sentido de monitorar as ações 
implementadas pelos organismos internacionais de cooperação e financia-
mento (RODRIGUES, 2008, p. 8). Eram avaliações de cunho positivista em sua 
concepção e gerencialista em sua prática dando conta de responder ques-
tões quanto à efetividade, eficiência e eficácia das políticas, monitoramento 
dos recursos e prestação de contas quanto ao atingimento dos objetivos 
propostos, bem aos moldes das exigências das agências multilaterais.

Decerto, a avaliação se constitui elemento indispensável de um planeja-
mento que se pretende ser eficaz, sendo subsídio para o aperfeiçoamento 
das políticas públicas por parte dos que as elaboram e atuam como gestores. 
Conforme Ramos (2012), para que desenhem “políticas mais consistentes, 
com melhores resultados e melhor utilização dos recursos”. A autora conti-
nua afirmando que a avaliação “é um instrumento importante para a melhoria 
da eficiência do gasto público, da qualidade da gestão, do controle social 
sobre a efetividade da ação do Estado, esse último instrumentalizado pela 
divulgação de resultados das ações de governo”. (RAMOS, 2012 p. 1272).

Contudo, num contexto de afirmação de direitos e busca por equidade, 
faz-se necessário ter em mente que avaliação é muito mais que um elemento 
constitutivo de uma política para fins de acompanhamento e monitora-
mento, ela deve agir para ser um mecanismo de promoção de cidadania. 
Nesse sentido, coaduna-se com nosso pensamento, o de Sobrinho, quando 
assevera que:

Falar de avaliação é necessariamente tratar de avaliações. Plurais, 
mas não aleatórias e descomprometidas, devem ser confiáveis e 
justas, técnica e eticamente. Isso quer dizer que deverão desen-
volver-se segundo uma certa racionalidade técnica, que assegure 
informações objetivas e críveis, mas também é imprescindível 
que cumpra os requisitos da equidade, tais como a ausência de 
coerção, a construção de garantias de respeito aos sentidos pro-
duzidos socialmente, a liberdade de expressão, a participação e 
sobretudo colabore com a justiça social e não para as desigual-
dades e a exclusão. (SOBRINHO, 2004. p. 8).

Decorre daí, pensar: como estão sendo avaliadas estas políticas. Será 
que as avaliações feitas respondem a essa demanda? Diante dessa ques-
tão, outras se desdobram, como as expressas por Gussi (2015):
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No contexto de emergência de sociedade civil e da necessidade 
de se criar mecanismos de controle social, impõem-se pergun-
tas: Para que avaliar? Como avaliar? Avaliar, para quem? Estas 
perguntas colocam em questão os pressupostos agenda neo-
liberal e seus modelos avaliativos e, remetendo a contradições 
do próprio Estado, encaminham outra pergunta: qual, enfim, o 
sentido de avaliar políticas públicas no atual contexto político 
brasileiro? (GUSSI, 2015 p. 1)

Pode-se afirmar que não existirá apenas uma resposta para essa indaga-
ção, uma vez que a avaliação assume diferentes papéis, como já abordado 
anteriormente, atuando numa dimensão técnica, mas, sobretudo assu-
mindo um papel “ético e político de grande importância nas transformações 
e reformas da educação e da própria sociedade” (SOBRINHO, 2004. p. 703).

Nesse sentido, pensamos que as respostas certamente não se darão 
“ouvindo” apenas os gestores, suas instituições e relatórios, mas, sobretudo, 
conhecendo e compreendendo seu contexto histórico, sua trajetória, os 
envolvidos naquela determinada política e especialmente o seu público-alvo.

Portanto, para que se avalie efetivamente uma política pública, não se 
pode prescindir de estudá-la a fundo, de promover o envolvimento de todos 
os agentes e atores da referida política, de conhecer todo o seu percurso 
histórico e sua trajetória. Sob essa ótica apresenta-se o próximo tópico.

Avaliação em profundidade – uma perspectiva

A avaliação em profundidade é uma proposta teórico-metodológica, sur-
gida no âmbito do Mestrado profissional em Avaliação de Políticas Públicas 
(MAPP), da Universidade Federal do Ceará (UFC), capitaneada pela profes-
sora Lea Carvalho Rodrigues a partir de um “esforço de introduzir, no Brasil, 
novos paradigmas e conceitos que em âmbito internacional já vinham sendo 
desenvolvidos há quase duas décadas”. Sua finalidade era “contribuir para 
a constituição e consolidação de um campo disciplinar ainda em formação 
no Brasil: o da avaliação de políticas públicas sociais” (RODRIGUES, 2011, p. 
56).

Rodrigues (2011) deixa clara a concepção de avaliação que fundamenta 
sua proposta: a avaliação como compreensão e não como julgamento de 
valor, uma vez que “avalia-se para conhecer e desta forma tal perspectiva 
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retira o foco da avaliação dos atendimentos aos objetivos da política e cen-
tra-se no processo de sua concretização, ou seja, a vivência da política” 
(RODRIGUES, 2011, p.48).

Desta forma, apreende-se que a avaliação em profundidade se contra-
põe ao campo hegemônico das avaliações técnico-gerenciais e positivistas 
em que prevalece a produção de indicadores econômicos e quantitativos. 
Isso porque, as características desse modelo são percebidas pelo seu cará-
ter instrumental, sendo as avaliações utilizadas para uma análise de tomada 
de decisão ou de resultados em detrimento de uma “abordagem processual 
e contextualizada” (RODRIGUES, 2011, p. 43). Resulta, daí, análise de dados 
padronizados, abordagens lineares, apreciações centradas na mensuração, 
apenas. Veja que dessa forma, são desperdiçadas excepcionais oportuni-
dades de perceber as possíveis lacunas ou gaps na formulação da própria 
política.

Por sua vez, a avaliação em profundidade dialoga entre perspectivas 
teórico-metodológicas que valorizam o contexto da política ou programa 
de caráter social, embora não rejeite aspectos quantitativos para subsidiar 
suas análises. De forma prática, trabalha métodos e técnicas de pesquisa 
qualitativa utilizando-se de estudos de situações sociais, estudos etnográ-
ficos, realização de entrevistas aprofundadas e grupos focais, dentre outros 
instrumentais em que se percebam o caráter dialógico da avaliação e o sig-
nificado das políticas por todos os seus envolvidos (RODRIGUES, 2011, p. 
44, 45).

A proposta de avaliação em questão, de cunho hermenêutico interpre-
tativo, “nega a existência de uma verdade absoluta” uma vez que parte do 
pressuposto que o conhecimento produzido é multidimensional (RODRIGUES, 
2011, p. 44). Figura com foco em analisar, interpretar a política e a sua his-
toricidade. Desse modo, torna-se indispensável conhecer os constituintes 
do desenho avaliativo no contexto da avaliação em profundidade: as suas 
dimensões analíticas, conforme RODRIGUES (2008 2011). São elas:

– Análise de conteúdo do programa e da política – Refere-se ao estudo 
sobre a formulação (objetivos, critérios, dinâmica de implantação, acom-
panhamento); bases conceituais (paradigmas orientadores, conceitos e 
noções centrais, concepções e valores que informam o programa e a política 
(coerência interna)). Para tanto, de forma prática, sugere-se que seja feito o 
levantamento do marco regulatório da política e do programa observando-
-se as leis, decretos, portarias, documentos institucionais, regulamentações 
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e trâmites de modificações e atualizações legais do âmbito da política ou 
programa.

– Análise de contexto de formulação da política – Análise do momento 
político e das condições socioeconômicas em que foram formulados. 
Contextos do processo (no tempo) do programa e da política: articulação 
entre o processo do programa / política a contextos diferenciados. Nessas 
análises são indicadas as pesquisas em sites oficiais tanto do governo 
como da instituição a ser avaliada, realizar leitura de artigos, notícias de jor-
nais, dentre outros meios que sinalizem relação e vivência do programa no 
contexto de criação e implantação da política ou programa.

– Trajetória institucional da política e do programa – Alude à apreensão 
do grau de coerência ou dispersão dos objetivos do programa conforme o 
trânsito do mesmo pelas vias institucionais, ao longo do tempo. Nesse sen-
tido, procura-se acompanhar as diferentes fases do programa: desde sua 
concepção, formulação e implementação até a sua operacionalização final.

– Espectro temporal e territorial abarcado pelo programa – Trata do 
percurso da política de forma a confrontar suas propostas e objetivos gerais 
com as especificidades locais e sua historicidade atribuindo-se aí, a impor-
tância da dimensão cultural.

As premissas apontadas nas dimensões analíticas vistas acima mostram 
a intenção maior da avaliação em profundidade: “compreender os sentidos 
da política a partir das lógicas dos sujeitos e dos contextos nos quais eles e 
a própria política estão inseridos” (CRUZ, 2019 p. 12).

Considera-se o pensamento de CARVALHO e GUSSI, (2011, p. 5) ao cons-
tatarem que “o espectro desta avaliação é amplo e abrangente a pensar o 
programa, o projeto dentro do padrão de intervenção do Estado, nas suas 
relações com distintos sujeitos sociais, imersos em universos de sentidos e 
significados, universos de suas culturas”. São ainda, os autores citados que 
reforçam:

[...] trata-se de pensar a política pública como materialização, de 
forma própria e peculiar, das relações Estado e sociedade civil, 
em um dado momento histórico e em determinado contexto polí-
tico institucional. É analisar as políticas públicas como expressão 
das contraditoriedades que perpassam o Estado que se amplia 
na sociedade civil, pela via dos processos políticos de conflitos e 
lutas. (CARVALHO e GUSSI, 2011 p. 6).
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Dentro dessa ótica, CRUZ (2019), sintetiza quando descreve a avaliação 
em profundidade como:

Matriz teórico-metodológica em permanente construção, per-
passada por desafios e dilemas. Se se pensa seus primeiros 
contornos, quando Rodrigues (2008, 2011) tracejou seus alcan-
ces e contribuições no campo da avaliação, alguns aspectos 
foram primordiais, como a importância da pesquisa qualitativa 
e o foco hermenêutico e interpretativista. (CRUZ, 2019 p. 11, 12)

Postas as referências conceituais, delinearam-se, ainda que sucinta-
mente, algumas sugestões metodológicas nas dimensões de análises. É 
importante ressaltar, porém, que o processo metodológico da avaliação em 
profundidade se constrói à proporção em que é posta em ação.

Esta proposta, como afirmam GUSSI e OLIVEIRA (2015, p. 16) “não obe-
dece a modelos a priori, mas sim constitui uma construção processual do 
avaliador pesquisador, que faz suas escolhas metodológicas ao longo do 
processo avaliativo”.

Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica que 
segundo OLIVEIRA (2010, p. 69), “é uma modalidade de estudo e análise de 
documentos de domínio científico, tais como livros, enciclopédias, periódi-
cos, ensaios críticos, dicionário e artigos científicos”.

Desse modo, foram analisados os conceitos trabalhados por autores em 
artigos previamente selecionados de parte da bibliografia sugerida no mes-
trado em Avaliação de Políticas Públicas no âmbito da Universidade Federal 
do Ceará (PPGAPP/ UFC), culminando em discussões relevantes para esse 
trabalho, dentre outras fontes que foram surgindo a partir das buscas e 
aprofundamento dos assuntos tratados.

Assim, para o fechamento das análises desse estudo bibliográfico, utili-
zaram-se citações de livros, revistas e artigos acadêmicos que envolvem a 
temática em questão.

“A principal finalidade da pesquisa bibliográfica é levar o pesquisador 
a entrar em contato direto com as obras, artigos ou documentos que tra-
tem o tema em estudo” OLIVEIRA (2010, p. 69). Portanto, conclui-se que os 
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objetivos traçados foram alcançados, ainda em exiguidade de tempo e dada 
as devidas proporções deste ensaio.

Resultados e discussão

Partindo-se da necessidade de construir outros parâmetros de avalia-
ção que extrapolem as demarcações operacionais dos modelos avaliativos 
preconcebidos e, ainda que se distanciem da agenda política e do modelo 
técnico formal de avaliação. GUSSI e OLIVEIRA (2015, p. 1-2), apontou-se 
um possível caminho a partir de uma “avaliação em profundidade” como 
uma proposta de avaliação de políticas e programas de caráter social.

Trata-se de uma abordagem interpretativa, ampla e multidimensional 
(Rodrigues, 2008, 2011), de paradigma pós-construtivista, inspirada em 
Lejano, 2012 e que:

privilegia a interpretação das categorias de entendimento presen-
tes nas políticas, nos discursos institucionais e nos depoimentos 
dos beneficiários das políticas; as noções de tempo (percursos, 
trajetórias) e espaço (territorialidade), sendo uma proposta de 
caráter eminentemente qualitativo, mas que não descarta a utili-
zação de dados quantitativos. (RODRIGUES 2016, p. 104)

Convém destacar, que a pesquisa nos moldes e pressupostos deste 
estudo, sinaliza sua incompletude e constante processo, a partir de afir-
mações de seus elaboradores, quando afirmam: “o ponto central é que a 
proposta aqui discutida que se vem desenhando desde 2008, de forma arti-
culada às de Gussi (2008) e Gonçalves (2008, 2010), firma cada vez mais 
seu caráter aberto e dinâmico, de algo sempre em construção” (RODRIGUES 
2011 p. 57).

A avaliação em profundidade, enquanto nova proposta teórico-metodo-
lógica, ainda requer maior apropriação, contudo, se apresenta como novo 
ponto de partida a ser utilizada no contexto de políticas públicas de caráter 
social.

Considerações finais

Ao longo deste estudo realizou-se uma revisão bibliográfica de assuntos 
relacionados a políticas públicas e a avaliação destas. O olhar da avaliação 
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de políticas públicas foi ponto de convergência para a abordagem desse 
tema, sendo a proposta da “Avaliação em profundidade” elemento central 
para o apontamento de proposições que compreendem a complexidade 
dessa perspectiva avaliativa.

Apontou-se uma concepção de avaliação que traz como mote principal 
um questionamento dos métodos avaliativos hegemônicos. Tentou-se mos-
trar a relevância de avaliar políticas e programas sob uma nova perspectiva 
avaliativa, um outro olhar. A partir de uma avaliação inter e multidisciplinar.

Demanda atenção às questões apontadas, ponderando a possibilidade 
de avaliar programas e projetos de caráter social em profundidade. Isso por-
que, conforme estabelece Cruz (2019):

Independente do enfoque, avaliar uma política pública não se trata 
somente de instrumentalizar métodos e técnicas de pesquisa, 
mas implica no esforço de entender a lógica epistemológica e 
metodológica da qual o pesquisador/avaliador se vale e, dessa 
forma, as posturas que lhes são exigidas no desenho da política, 
bem como na coleta e análise dos dados para a avaliação em si. 
(CRUZ, 2019 p. 14, 15).

O propósito deste estudo, como dito de início, é fomentar reflexões e 
estudos a respeito das políticas públicas com o fito de encontrar melhores 
formas de avaliá-las. É necessário que se pense a respeito das avaliações 
que são feitas e as aperfeiçoemos num constante exercício de fazer e apri-
morar a prática e o processo de avaliar políticas públicas. Nesse sentido, 
Sardinha, et all (2016) reforçam:

(...) coloca-se o desafio de aprimorar a prática de avaliação de 
programas e políticas sociais. Para tanto, deve-se pensar tal 
prática não mais como ação esporádica ou simples inovação à 
gestão das políticas públicas, mas como elemento sistêmico, 
estruturante do próprio fazer governamental democrático, que 
pressupõe tanto o debate público de ideias quanto o reconhe-
cimento, por parte dos gestores públicos, da necessidade de 
contínuo julgamento de mérito dos serviços públicos prestados 
aos cidadãos, visando a sua melhoria. (SARDINHA, et all. 2016, 
p. 15).
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Sempre teremos nos processos avaliativos pontos de atenção que 
demandam intensas reflexões, voltadas para a construção de práticas 
coerentes com a intencionalidade do que se quer avaliar, de modo a com-
preender e analisar cada política, projeto, programa ou ação. Isso porque, 
“Toda política pública é uma forma de regulação ou intervenção na socie-
dade” SILVA (2008, p. 90); assim, as políticas públicas estão situadas numa 
condição de natureza social complexa.

Diante disso, deve-se ter em mente a avaliação como pesquisa social, 
centrada na ação dos sujeitos, que como atores constroem caminhos a 
partir de seus valores, concepções e interesses. E nesse sentido, faz-se 
necessário encontrar propostas, perspectivas ou mesmo aportes teóricos 
que transitem em uma relação dialética das dimensões ético-políticas, epis-
temológicas e metodológicas. Até porque, conforme SILVA (2008, p. 92) 
“a avaliação de políticas e programas sociais é uma prática coletiva cujos 
resultados devem servir para a mudança”.

Nessa procura, àquele que avalia está posto um desafio constante, do 
qual não se pode prescindir aos aspectos conceituais, epistemológicos, 
metodológicos, teóricos, e, constante alerta às configurações dos padrões 
que se mostram na contemporaneidade.
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O SISTEMA CAPITALISTA NA CONTEMPORANEIDADE: 
CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL, AUSÊNCIA DE 

TRABALHO, MISÉRIA E CONFLITOS.

Dirlândia da Silva Vieira1 | Conceição de Maria Vasconcelos Lima2

Resumo: O presente artigo propõe uma discussão teórica que tem como 
objetivo apresentar como o sistema capitalista se mostra em nossa socie-
dade, bem como, evidenciar através da pesquisa bibliográfica, o quão o 
capitalismo é produtor de desigualdade social, fome, miséria e alienação do 
trabalhador em suas diversas formas de trabalho, através da mais valia. O 
capital vive uma crise estrutural sem precedentes, seu processo hegemônico 
impõe ao trabalhador em época de crise, subjetividades individuais e cole-
tivas que evolui para paramentos de total descontrole econômico e social, 
gerando miséria, pobreza, violência, desemprego e precarização das rela-
ções trabalhistas, como também, doenças como depressão e dependência 
química, pelo uso abusivo de álcool e outros tipos de drogas, dentre outras. 
O referencial teórico metodológico utilizado no artigo é de cunho materia-
lismo histórico dialético, autores como Marx e Cogiolla, foram consultados 
para o enriquecimento de nosso trabalho, facilitando a elaboração do nosso 
constructo, levando-nos a uma visão crítica de uma sociedade contaminada 
e conduzida pelo mercado capitalista, em tempos de ditames neoliberais, 
que não garante criação de postos de trabalho, educação, saúde e quali-
dade de vida para a população atual e para as gerações futuras. O capital 
criou políticas públicas no sentido de amenizar suas mazelas, tais políticas, 
adentraram os muros das Universidades e se instalaram nos setores onde a 
educação se encontra.
Palavras-chave: Crise estrutural do capital, Miséria, Políticas públicas, 
Trabalho.

1 Mestre do Curso de Políticas Publicas e Sociedade da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 
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Introdução

O homem é um ser social que através do trabalho cria uma dinâmica 
de relação com a natureza, num eterno movimento transformador 
do labor. No contexto do capital, o homem ao vender seu trabalho 

transforma-o em mercadoria mediante as relações sociais, econômicas e 
também de exploração do homem pelo homem. Para esta discussão nos 
apoiamos na compreensão de Lessa (2004) ao afirmar que “a única função 
social do capital, portanto, é comprar a força de trabalho sob a forma assa-
lariada; simetricamente, a única utilidade da força de trabalho assalariada é 
produzir mais valia“ (p.37).

Neste sentido, a crise do capital relacionada aos aspectos econômicos 
sociais e culturais imersos na dinâmica de funcionamento do sistema capi-
talista interliga-se a aspectos historicamente construídos que produzem a 
miséria material e moral da classe trabalhadora.

Tem-se a produção determinada por aquilo que oferece mais rentabi-
lidade (TEIXEIRA, 2009). Karl Marx (1983) propõe um sistema socialista 
em substituição ao capitalismo. Nele, o capitalismo envolve uma contradi-
ção entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação, 
gerando conflitos entre a burguesia e o proletariado. De tal modo, o sistema 
capitalista vai atuar em sua própria reprodução, arraigando-se em processos 
de exploração, alienação do trabalhador, precarização das relações traba-
lhistas e dominação de classes. Esses processos, atualmente mundiais, 
hegemonizados pelo capital, colocam a economia como eixo estruturador 
das relações orientadas por valores individualistas e concorrência. Essa 
crise estrutural do sistema capitalista desencadeia, acentua, cria, estimula 
e produz diferentes subjetividades individuais e coletivas ao gerar miséria, 
pobreza e violência. Assim sendo, da essência excludente do sistema capi-
talista nasceram as políticas públicas, com o objetivo de manipular grande 
parcela populacional em proporções mundiais, silenciando-as dentro de um 
conformismo patológico que tanto interessa a reprodução e, assim, a per-
petuação do capital.

O sistema capitalista tem suas bases na exploração do homem pelo 
homem, mediante a desigualdade entre as classes sociais, em que uma 
minoria é detentora do capital e meios de produção, enquanto a maioria 
tem sua força de trabalho sucumbindo na miséria, pobreza e marginali-
dade. (ENGELS, 2002). Esse sistema tem como pano de fundo o mercado, a 
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concentração de renda e o poder nas mãos da classe que oprime e explora a 
classe dominada. Caracteriza-se pela racionalização da dominação política 
e econômica para justificar à classe subordinada as razões pelas quais ela 
deve aceitar passivamente tal situação (TEIXEIRA, 2009).

Tonet pronuncia-se sobre o assunto afirmando: o ato de compra-
-e-venda da força de trabalho é gerador de desigualdade social 
[...] opõe indivíduos em situação desigual, na medida em que um 
deles o proprietário de trabalho acumulado (capital, meios de 
produção, riqueza, etc.) e o outro tem a propriedade apenas da 
sua força de trabalho (2005, p.87).

No Brasil os efeitos da lógica capitalista são claros, pois milhões de 
pessoas vivem na mais absoluta miséria que teve seu início na Revolução 
Industrial (LESSA, 2004). Martins (1994) considera que Revolução Industrial 
trouxe consequências graves para a população, principalmente àquela que 
migrou do campo para a cidade ao afirmar: em alguns setores da indústria 
inglesa, mais da metade dos trabalhadores era constituída por mulheres e 
crianças, que ganhavam salários inferiores aos dos homens. A desaparição 
dos pequenos proprietários rurais, dos artesões independentes, a imposição 
de prolongadas horas de trabalho, teve um efeito traumático sobre milhões 
de seres humanos ao modificar radicalmente suas formas habituais de 
vida (p.13). O resultado de tudo que o trabalhador produz é propriedade do 
capitalismo garantindo para o patrão um excedente produzido pelos traba-
lhadores na forma de lucro.

Metodologia

A metodologia utilizada foi o materialismo histórico dialético, me utilizei 
também de artigos científicos voltados para a temática, revistas cientifi-
cas, livros científicos de autores como Lessa, Marx, Santos, Viana, Toney, 
Coggiola, Antunes, dentre outros.

Desenvolvimento

Dentro dessa dinâmica de exploração se produziria a mais-valia (MARX E 
ENGELS, 1998). Neste contexto de exploração constante e competitividade, 
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o sistema capitalista foi configurando seu caminho e sua lógica a nível mun-
dial, tendo como força motriz a competição. No capitalismo esta competição 
irá primar pela maximização do lucro, alienação do trabalhador, consumo 
exacerbado, acumulação de capital e, para tal, destrói, desperdiça, depreda 
o meio ambiente, produz pobreza e desigualdades na sociedade. Essa dico-
tomia do lucro versus depredação característico do modelo competitivo no 
sistema capitalista motivou Antunes (2003) a compreender que: nas últi-
mas décadas, sobretudo no início dos anos 70, o capitalismo viu-se frente a 
um quadro crítico acentuado [...] nesse período ocorreram mutações inten-
sas, econômicas, sociais, políticas, ideológicas, com fortes repercussões no 
ideário, na subjetividade e nos valores constitutivos da classe que vive do 
trabalho. Essa crise estrutural fez com que, entre tantas outras consequên-
cias, fosse implementado um amplo processo de reestruturação do capital, 
com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo, que afetou profunda-
mente o mundo do trabalho (ANTUNES, 2003, p.35).

O modelo competitivo da nova ordem surge pelo neoliberalismo com 
liberdade de mercado, restringindo a intervenção do Estado sobre a econo-
mia. Em Santos (2001) o neoliberalismo é evidenciado pelo individualismo 
exagerado, apego às liberdades individuais (inclusive no que se refere à eco-
nomia, onde a inviolabilidade da propriedade privada era sagrada), a lógica 
da competição, o mercado como grande herói do sistema, a livre concorrên-
cia mercadológica e um Estado mínimo.

Corroborando com Santos (2001), Coggiola (1996) observa que o neolibe-
ralismo traria em sua ideologia algumas regras que iriam afetar diretamente 
a vida dos trabalhadores do mundo inteiro em que a questão social se con-
figuraria fortemente no desemprego em massa, precarização do trabalho, 
acompanhado de miséria, fome, doenças como e desesperança. A nova 
ordem do capital estaria ditando, de forma cruel, o destino dos que estariam 
fora da sociedade salarial.

Destino marcado pela ausência de direitos trabalhistas, salários indig-
nos, mercado informal, fragilização das lutas sindicais, e um Estado cada 
vez menos atuante no âmbito social. Como fruto das medidas neoliberais 
implantadas no Brasil, Coggiola (1996) nos coloca que: são qualificados 
de neoliberais, os principais pontos da reforma constitucional impostos 
pelo representante oficial do neoliberalismo no Brasil, Fernando Henrique 
Cardoso, numa explicita vinculação aos ditames do chamado “Consenso de 
Washington”, que são ajuste fiscal, redução do tamanho do Estado; fim das 
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restrições ao capital externo (eliminar todo e qualquer empecilho ao capital 
especulativo ou vindo do exterior); abertura do sistema financeiro (fim das 
restrições para as instituições financeiras internacionais possam atuar em 
igualdade de condições com as do país); desregulamentação (redução das 
regras governamentais para o funcionamento da economia); reestruturação 
do sistema previdenciário (p.54).

Nesse contexto, as manifestações do trabalho passaram a se diferenciar 
entre os países centrais e os países periféricos. Entre estes temos o Brasil 
em que as transformações no trabalho passaram a se configurar basea-
das no desenvolvimento da tecnologia da informação e da comunicação; 
as empresas se tornaram transnacionais, facilitando a exploração de mão-
-de-obra barata, aumentando cada vez mais a mais-valia, a resignação do 
trabalhador, o silêncio doloroso dos sindicatos de trabalhadores e o discurso 
perverso da qualidade total (TEIXEIRA, 2009). As novas tecnologias passa-
ram a ser usadas para a dominação e controle da produção e as relações de 
exploração do homem pelo homem se consolidaram fortemente ao serem 
mascaradas pelo discurso da cidadania, direitos humanos, inclusão social 
e globalização. Sobre tal conjuntura, Frigotto (1998) coloca que: ao mesmo 
tempo em que se veicula a crença, sob o ideário neoliberal, de que a humani-
dade finalmente atingiu a cidadania global e se convence de que as relações 
sociais capitalistas são as únicas fundadas na ordem natural e, portanto, as 
únicas possíveis e viáveis, uma perversa e profunda contradição salta aos 
olhos hoje (1-2). O discurso da qualidade total fortemente empregado pelo 
sistema capitalista traz para o mundo, inclusive para o Brasil, o fortaleci-
mento do mercado competitivo que acentua a exploração que na concepção 
marxiana desdobra-se em alienação visto que os trabalhadores não têm 
consciência dessa exploração (MARX, 1993). Ao pensamento coletivo criou-
-se a ideia de que para se entrar no mercado de trabalho seria necessário 
capacitar-se. Construiu-se a imagem de que se a massa de trabalhadores 
tivesse acesso à informatização, existiria mais eficiência a comunicação. 
Contudo, conforme Lessa (2007) sabe-se que essa retórica encobre a per-
versa essência do sistema capitalista, produtor de exclusão e mal-estar da 
sociedade ao afirmar que: tal como toda vitória do capital, esta também 
representa um aprofundamento do que ele tem de mais desumano e brutal. 
Não há esfera da vida social que não esteja submetida a tensões e profunda 
crise.

Do casamento à igreja, da economia mundial à ecologia, dos times de 
futebol à desesperança da arte – qual complexo social escapa da crise, da 
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desesperança, da certeza de que os dias que virão serão portadores de mais 
desgraças e desumanidades? ( p.171). Santos (2001) analisa o nocivo neo-
liberalismo na sua forma perversa do consumismo ao percebê-lo enquanto 
um sintoma cada vez mais fortalecido na sociedade atual apresentado 
como necessário para saciar necessidades socialmente criadas que pro-
metem uma suposta felicidade. Entretanto, dentre a população manipulada 
que sustenta o mercado capitalista, muitos não conseguem experimentar 
ou manter tão buscada e mistificada “felicidade”, permeada de “desejo” e 
“prazer ilusório” (TEIXEIRA, 2009).

A frustração do não preenchimento pessoal com objetos – sejam 
mercadorias, drogas ilícitas ou alimentos, por exemplo – somada 
às artimanhas do sistema capitalista em mantê-los envolvidos 
na sua teia mercadológica, dificulta a percepção do quanto indi-
vidualistas ou, até mesmo, impessoais estes sujeitos estão se 
tornando que segundo Harvey: a luta pela manutenção da lucra-
tividade apressa os capitalistas a explorarem todo tipo de novas 
possibilidades. São abertas novas linhas de produto, o que sig-
nifica a criação de novos desejos e necessidades nos outros, 
enfatizando o cultivo de apetites imaginários e o papel da fanta-
sia, do capricho e do impulso. (2000, p.103).

Fato paradoxal, ao lembrar-se o quanto os Estados têm tentado globali-
zar o mercado, as formas de consumo, a cultura, o lazer, a tecnologia e, até 
mesmo, valores pessoais sem, entretanto, fortalecer as teias interpessoais 
que dão real sentido à vida (TEIXEIRA, 2009).

Sobre os efeitos danosos do processo de globalização existente no 
sistema capitalista, Santos (2001) salienta que a crise internacional e a 
exclusão social, aumentaram as taxas de desemprego urbano. A economia 
globalizada abre novas perspectivas de um lado, cujos benefícios do fenô-
meno ainda ficam na mão de poucos, não sendo rateados entre a maior fatia 
da população que vive em nosso planeta. Enfim, representa um modelo de 
desenvolvimento não sustentável para toda a humanidade e fomenta uma 
crescente distância entre os ricos e os pobres em várias partes do mundo.

Diante desse fenômeno, percebe-se cada vez mais a exigência de uma 
profunda modificação estrutural, que possibilite um desenvolvimento dis-
tinto, também do ponto de vista econômico, social e cultural. Existe uma 
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contradição entre crescentes transformações cientificas-tecnológicas e o 
aprofundamento da exclusão de milhões de pessoas do mercado de tra-
balho. A tecnologia é mistificada pelos ideólogos da nova modernização, 
colocando-a como a nova panacéia capaz de erradicar todos os problemas 
que afligem a humanidade no mundo moderno.

Recorrendo a Coggiola (2002) atenta-se que a miséria social, o desem-
prego, a destruição de conquistas trabalhistas, o aviltamento do trabalho, a 
flexibilidade, a precarização, a exploração ímpar das nações oprimidas (via 
dívida externa e dezenas de outros mecanismos), a tendência sistemática 
para crises internacionais cada vez mais freqüentes e agudas sob guerras 
imperialistas de conquistas, o desenvolvimento da criminalidade sob todas 
as formas e sua penetração até a medula dos ossos do Estado, a tendên-
cia para Estados cada vez mais criminosos e cada vez mais policiais, as 
ameaças e os ataques ao meio ambiente e as próprias condições de sobre-
vivência da espécie humana, são manifestações visíveis de subjetividade da 
crise mais profunda e duradoura do capitalismo em toda sua história.

As empresas transnacionais defendem o aperfeiçoamento tecnológico, 
alegando que o mercado deve acelerar a competição e crescer. Nesse cená-
rio obscuro percebe-se o aumento do desemprego estrutural, não havendo 
uma preocupação séria em se criar empregos principalmente nos países da 
periferia, em que se veem fuzilados pelo capital especulativo, enquanto os 
países centrais, também sentem em suas economias, o desespero das indús-
trias automobilísticas, o mercado imobiliário, a terríveis crises recessivas, e 
a forte fragilização do setor financeiro bancário, tal como ocorre presente-
mente com a crise financeira exposta a partir do ano 2008 (TEIXEIRA, 2009).

Silva (2005) reforça nosso pensamento quando enfatiza que nunca foi 
tão atual a teoria do exército de reserva elaborada por Marx (1983). O capital 
coloca trabalhadores competindo entre si, disputando uma vaga no mercado 
de trabalho com remuneração cada vez mais baixa e qualificação elevada. 
Muitos são os não recrutados e poucos são os escolhidos para entrar no 
exército do subproletariado. Os que ficam de fora constituem o exército de 
desempregados. Ainda com Silva (2005) no desemprego estrutural tem-se 
a sua apresentação na reestruturação produtiva do capital, marcada pela 
flexibilização da produção, flexibilização do trabalho (em conformidade com 
a legislação trabalhista vigente e possibilidade de intensificação com as 
Reformas neoliberais) e desregulamentação baseados no toyotismo, mais 
acentuada do relevo após a crise estrutural do capital que teve seu ápice nos 
anos setenta do século passado e permanece atual.
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Segundo Marx (1983, 1993) os processos sociais que agem no capi-
talismo são caracterizados por promover o individualismo, a alienação, a 
fragmentação, a efemeridade, a inovação, a destruição criativa, o desenvol-
vimento especulativo, mudanças imprevisíveis nos métodos de produção e 
de consumo (desejos e necessidades), mudança na experiência do espaço e 
do tempo, bem como uma dinâmica impelida pela crise, não se sustentando 
mais na contemporaneidade. O Capital e as Políticas Públicas O debate 
sobre as políticas públicas, imersas no cenário capitalista globalizador que 
se encontra em uma crise sem precedentes, é uma temática inserida em 
muitos campos institucionais do Brasil.

Acerca dessa relação entre as políticas públicas e o sistema capitalista 
na perspectiva liberal, Viana (2006) afirma que: as políticas públicas são, na 
verdade, um mecanismo relativamente novo usado pelo sistema capitalista 
para mascarar as mazelas e a real inviabilidade de um sistema que tem suas 
bases montadas na exploração do homem pelo homem; divisão de classes 
– a saber, a classe dominante e a menos favorecida – aquela, uma minoria 
“dona dos meios de produção” em que a concentração de renda é enorme, 
em contraste com essa, onde se amontoam bilhões de seres humanos 
vivendo abaixo da linha da pobreza (p.51). Esse papel das políticas públicas 
na perspectiva liberal caracteriza-se principalmente por políticas compen-
satórias que consideram a situação enquanto um fato histórico natural na 
busca por garantir o acesso dos indivíduos aos bens e serviços compatíveis 
às suas necessidades, num contexto de manutenção e ampliação do modo 
de produção capitalista.

Nessa perspectiva, Viana (2006) considera que as políticas públi-
cas foram criadas para beneficiar a grande parcela de seres 
humanos desprovidos do acesso ao básico necessário para vive-
rem com dignidade: os pobres e os dispensáveis que, de fato, não 
interessam, ao mundo capitalista – em sua tão suntuosa moder-
nidade. É necessário velar o que existe por trás da verdadeira face 
do Capital, usando tais políticas para ameninar e não erradicar 
os problemas que afetam os explorados no sistema capitalista. 
Ainda, Viana (2006) percebe que tais políticas sociais como estra-
tégia da classe dominante para preservar a desigualdade social, 
e ao amenizar os sintomas produzidos pelo sistema, garante a 
dificuldade de realização de uma leitura crítica da realidade por 
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parte daqueles que se beneficiam com tais políticas, diminuindo 
assim os conflitos sociais (p.51).

Nas últimas três décadas, floresceram as políticas públicas como 
conhecimento científico que se instalou dentro das universidades públicas e 
privadas. Iniciou-se um pensar sobre modelos, regras, elaboração, iniciativa, 
implementação, discussão e avaliação das políticas voltadas para a par-
cela da população, privada de seus direitos elementares, tais como: saúde, 
educação, lazer, alimentação e moradia. Referente a aspectos históricos da 
política pública, Santos (2006) considera que seu nascimento foi nos EUA 
enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica, rompendo as eta-
pas seguidas pela tradição européia de estudos e pesquisas dessa área, se 
concentrando mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na 
produção dos governos.

Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdo-
bramento dos trabalhadores baseados em teorias explicativas sobre o papel 
do Estado e uma das mais importantes instituições do Estado – o governo-
-produtor, por excelência, de políticas públicas. É parte da história do sistema 
capitalista encontrar estratégias para que a sociedade permaneça sempre 
em um continuo estado de alienação, pois tal lógica tem o objetivo de perpe-
tuar o sistema capitalista e torná-lo cada vez mais forte e hegemônico. Deste 
modo, as políticas públicas podem ser analisadas enquanto estratégias 
que o Estado assume como forma de retribuir ao povo as promessas feitas 
antes das eleições, logo, dentro de uma dimensão político-ideológica que é, 
também, política (CRUZ, 2005; NETO, 2007). As proposições das ideias neo-
liberais eram justamente propor reformas econômicas que seriam impostas 
aos países periféricos e criteriosamente obedecidas. As regras foram dita-
das pelo governo americano, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 
De outro lado, movimentos nacionalistas e de esquerda criticam essa polí-
tica e protestam contra sua aplicação. O neoliberalismo, então, prega que o 
funcionamento da economia deve ser entregue às leis de mercado (CRUZ, 
2005; NETO, 2007).

Na década de 1980, as políticas públicas implementadas nos países 
latino-americanos seriam direcionadas para uma minoria, já que a palavra 
de ordem era reduzir gastos. Essas políticas não foram elaboradas para a 
maioria da população, na verdade, o foco principal era preferencialmente 
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para os necessitados (ANTUNES, 2003). Essa realidade vem mostrar as 
várias faces do sistema capitalista que tem como carro chefe à exclusão da 
grande maioria populacional dos benefícios sociais. As políticas públicas, 
no caso, seriam um dos ramos da ciência política que explicaria a maneira 
como o governo escolhe em que irá atuar, ou seja, onde, como e a serviço 
de quem serão implementadas suas ações, na tentativa de minimizar as 
conseqüências nefastas das regras impostas pelo mercado, a serviço do 
sistema capitalista.

As políticas públicas neoliberais foram determinantes para a forma como 
se configuram as políticas públicas não apenas nos países periféricos, mas 
também, na Europa e América Central, onde se viveu o Estado de Bem-Estar 
Social. A ordem era restringir gastos públicos e essa foi a principal medida 
adotada pelos governos de muitos países (ANTUNES, 2003). A essência 
das elaborações e efetivação das políticas públicas deveria ter como marco 
fundamental a questão da eficiência e racionalidades. Para isso, seria 
necessário adotar ideias neoliberais em que o Estado seria mínimo e deveria 
haver uma reforma no sistema social sem precedentes, além da privatiza-
ção das empresas estatais e desregulamentação de vários setores ligados 
ao Estado.

A concentração de renda, o aumento da pobreza, do desemprego, dos 
índices de violência, o acréscimo no número de desabrigados em todo o 
mundo, etc., são indicadores que requerem dos gerentes do capital políti-
cas públicas voltadas, efetivamente, no sentido de melhorar as condições 
de vida da população mundial. Porém, isso representaria o afrouxamento 
dos mecanismos de controle da sociedade, uma vez que, aqueles proble-
mas são causados pelo próprio sistema metabólico do capital (MÉSZÁROS, 
2000; SANTOS, 2005; OLSON, 1965). Autores como Olson (1965), Mészaros 
(2000) e Santos (2005) percebem que as consequências perversas de um 
sistema produtor de miséria necessitam de medidas que venham mascarar 
sua essência nefasta.

No caso, os gerentes do sistema capitalista procuram reforçar o discurso 
de que a criação de políticas públicas seria a melhor maneira de beneficiar 
a sociedade. Logo, o que se assiste é um avanço das dificuldades produzi-
das pelo capital, evidenciando, de forma clara, que o problema econômico 
é estrutural e por isso, reafirma a necessidade da própria queda do sistema 
capitalista. Atualmente, pensar em outras saídas redundaria tão somente à 
perpetuar as desigualdades econômicas e sociais, historicamente assisti-
das desde que a lógica do capital se instaurou.
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Resultados e discussões

Nossos resultados nos levaram a avaliar como o sistema capitalista é 
fomentador de desigualdade social, miséria e divisão de classes sociais. O 
resultado de um mercado regulador da nossa sociedade, tem trazido con-
sequências nefastas sem precedentes, milhões de trabalhadores no mundo 
inteiro, encontram-se à margem da sociedade salarial, pessoas, irão nascer, 
tonassem adultos, envelhecer e jamais conseguirão adentrar na sociedade 
salarial, são o que alguns autores classificam como os inúteis do mundo, o 
exercito de reserva a espera de trabalho, que provavelmente não virá.

Chegamos à conclusão, que as políticas públicas criadas pelo capital, não 
resolverão problemas, como a fome, miséria, desigualdade social, ausência 
de uma educação de qualidade, desemprego, são apenas medidas paliati-
vas, os resultados finais são negativos e o prognóstico é negativo também, 
fatores que está levando a humanidade a um colapso sem precedente.

Considerações finais

As conseqüências do triunfo capitalista, impulsionado pela revolu-
ção industrial, foram evidentes, porém muitas vezes trágicas. Houve um 
aumento assustador da marginalização, prostituição, infanticídio, miséria, 
fome e pobreza absoluta, além de surtos epidêmicos de tifo e cólera, que 
resultou em um índice significativo de morte entre a população. Diante de 
um contexto histórico marcado pela crise do capital, faz-se necessário citar 
a teoria marxista do século dezenove que ao analisar o sistema, conseguia 
dar conta das verdadeiras mazelas do sistema capitalista. Compreendia-se 
que as bases capitalistas inviabilizavam qualquer processo de igualdade 
social, pois para o sistema existir era necessário haver divisões de classe, 
concentração de renda, superprodução, acúmulo de riquezas, propriedade 
privada e intensificação de latifúndios. Logo, tudo que na verdade conspira 
para que o próprio sistema se torne o grande produtor de problemas sem 
soluções, produzirá crises econômicas conjunturais, realidades paradoxais, 
fossos sociais e degradação do planeta. Em síntese é inconcebível emanci-
par o trabalho sem simultaneamente superar o capital e também o Estado. 
Isso porque, paradoxalmente, o material fundamental que sustenta o pilar 
do capital não é o Estado, mas o trabalho, em sua continua dependência 
estrutural do capital.
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Enquanto as funções controladoras vitais do metabolismo social não 
forem efetivamente tomadas e autonomamente exercidas pelos produtores 
associados, as perversas bases estruturais identificadas no cerne do sis-
tema capitalista serão reforçadas pelo neoliberalismo. No sistema capitalista 
contemporâneo, se fragilizaram as relações trabalhistas, as conquistas de 
direitos dos trabalhadores são aniquiladas, criam-se mão-de-obra barata e 
a renda é infinitamente comprometida. O setor formal é encolhido e o infor-
mal cresce em meio a uma economia movida por um trabalho precário, 
acrescido de muita pobreza. Um sistema que produz desigualdade social 
no mundo inteiro produz uma competição quase patológica entre os indiví-
duos. A ideia de ser o melhor, constrói guetos e enormes contrastes entre a 
população.

Trata-se de um sistema fadado a desencadear sucessivas crises eco-
nômicas. Igualmente, políticas públicas, hoje, são palavras em voga nas 
instituições educacionais, hospitalares e Congresso Federal. Por fim, o 
sistema capitalista através de seus representantes, encontra nas políticas 
públicas uma forte aliada para esconder profundas falhas existentes no 
capital, com fins de que o sistema se mantenha. Expostos os argumentos 
mencionados neste texto se chega a seguinte ideia: a economia global está 
em crise, seu perfil de exclusão não garante ou mesmo inviabiliza um futuro 
mais digno e seguro para as sociedades futuras. O mercado como ator prin-
cipal, já se mostrou ineficiente em sua missão de criar postos de trabalhos, 
qualidade de vida para as populações mundiais.
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A METAMORFOSE DO TRABALHO NO TEMPO E OS 
ATUAIS DESAFIOS DESTA CATEGORIA

José Edson de Albuquerque Araújo1 | Francisca Gomes Torres Filha2

Resumo: Desde os primórdios, na ação de transformação da natureza, o 
ser humano realiza trabalho. No decorrer da história as relações de trabalho 
têm aparecido como elementos que ajudam a delinear o tipo de sociedade 
e sua organização produtiva. O trabalho de revisão de literatura com foco 
nas relações de trabalho e, sobremaneira, levando-se em conta a visão dos 
teóricos (Engels,1987; Marx, 1985; Antunes,1995) sobre a perspectiva da 
classe trabalhadora, tem o intuito de contribuir na reflexão a respeito dos 
rumos que o mundo do trabalho tem tomado. Compreender a história das 
relações de produção e a presença do trabalho neste processo auxilia no 
entendimento de como algumas transformações tem se processado e sobre 
qual paradigma estão se assentando as relações de trabalho. Mudanças de 
paradigma, reestruturação produtiva, precarização do trabalho, ampliação 
do nível de informatização nas indústrias, ampliação do aparato tecnológico 
são alguns dos elementos que tem contribuído para a mudança e paradigma 
e, ao mesmo tempo, alguns destes, são resultado destas mudanças.
Palavras-chave: mundo do trabalho, classe trabalhadora, relações de 
trabalho.
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Introdução

A relação do ser humano com a natureza – e dos seres humanos entre 
si – compuseramos elementos de base para a categorização das rela-
ções de trabalho que eram travadas. Darelação de simbiose completa 

com a natureza, a qual se deu durante muito tempo, a produçãoe a repro-
dução da vida mesclava-se aos ciclos naturais e, em muitos casos, por eles 
eramregidos. Respeitar a natureza, com ela viver harmonicamente e dela 
retirar os elementos paraa vida refletia o modo pelo qual os seres huma-
nos se relacionavam para a construção dasprimeiras relações de trabalho 
que pontilharam a história da humanidade.Um elemento crucial para estas 
construções foi à cultura. Ela é ao mesmo tempoproduzida pelo ser humano 
e produtora deste. Desde as primeiras formas de organização social da 
humanidade, o papel da cultura se fez presente e mostrou sua importância 
para a preservação da vida.

Muitos teóricos contribuíram para a reflexão a respeito do mundo do tra-
balho. Como base para a construção da presente reflexão está Karl Marx. 
Sua abordagem a respeito das relações de produção e a maneira pela qual 
o ser humano produz trabalho e, nesta produção se relaciona com os outros 
e com a natureza, constituíram-se como elementos para construção deste 
artigo.

No decorrer da história o ser humano produziu diversas formas com 
as quais ele construiu suas relações de trabalho. Alguns elementos se tor-
naram preponderantes para a determinação de como se caracterizariam 
estas relações. A divisão entre agricultura e pecuária tornar-se-ia a primeira 
grande divisão social do trabalho. A segunda divisão seria entre o artesanato 
e a agricultura e a terceira seria determinada pelo surgimento do comércio.

Tais elementos ajudam a compreender perspectivas e abordagens a res-
peito do mundo do trabalho auxiliando na compreensão não somente do 
momento histórico em que cada uma destas aconteceu, como também dos 
reflexos e desdobramentos no decorrer da história.

O estudo e a compreensão destes elementos primordiais são vitais para 
a compreensão dos atuais caminhos pelos quais tem rumado o mundo do 
trabalho. Compreender a perspectiva histórica e a escala macro, podem 
contribuir profundamente para a compreensão do presente momento e dos 
reflexos ações em escala global no ambiente mais local.
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Metodologia

Com o intuito de contribuir na reflexão a respeito dos condicionantes 
e contornos do mundo do trabalho, o presente artigo é resultado de uma 
pesquisa teórica que, quanto ao objeto constitui-se como uma revisão 
bibliográfica. Foraram dois movimentos realizados para a construção deste 
trabalho. O primeiro foi a seleção de material bibliográfico que desse suporte 
a construção teórica que haveria de ser feita. Foram selecionados autores 
e obras com um grau de pertinencia e relevancia ao tema e que abrissem 
margem ao aprofundamento do tema. Reunido o material, passou-se à 
leitura e nova seleção com o intuito de produzir fichamentos e elementos 
necessários ao endamento do trabalho.

O processo redacional comportou momentos de releitura de algumas 
das obras selecionadas, como também, a redação de contribuições ao tema 
que tinham por base os autores que possuíam de maior peso e densidade 
teórica no tema objeto do presente trabalho.

Desenvolvimento

É fato que o trabalho esteve presente e tem acompanhado o ser humano 
desde o período de diferenciação deste em relação aos símios. Em A Origem 
da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Friedrich Engels (1987) 
ressalta a importância do trabalho enquanto produtor do diferencial do ser 
humano em relação ao restante dos animais. Apropriar-se da natureza e 
dela servir-se foi uma das primeiras manifestações do processo que viria 
progressivamente afastar a humanidade do meio natural. Em outro escrito 
O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem, Engels 
(1990) observa que esse afastamento produziu mudanças não somente na 
natureza, mas também no próprio ser humano, pois: [...] o trabalho, primeiro, 
depois a palavra articulada, constituíram-se nos dois principais fatores 
que atuaram na transformação gradual do cérebro do macaco em cérebro 
humano que, não obstante sua semelhança, é consideravelmente superior a 
ele quanto ao tamanho e à perfeição (p.25)

Desde a origem da humanidade, o homem despontava como um animal 
diferente da maioria. Por conta de sua capacidade intelectual, subjugou a 
natureza e dela se aproveitou para produzir seus meios de existência - o que 
faz até hoje - sem ter que afligir-se à espera do acaso. A distinção fundamental 
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que pode ser feita entre homens e animais não reside tão somente na cons-
ciência, mas, segundo Karl Marx e Friedrich Engels (1984) [...] eles começam 
a distinguir-se dos animais, assim que começam a produzir os seus meios 
de vida, passo este que é condicionado pela sua organização física (p. 15).

Essa distinção entre homem e natureza foi, tão somente um primeiro 
passo rumo a uma série de divisões que viriam a ocorrer dentro do processo 
de transformação da natureza e de produção e reprodução da vida humana 
em meio ao mundo do trabalho.

A divisão do trabalho é absolutamente espontânea: só existe 
entre os dois sexos. O homem vai à guerra, incumbe-se da caça 
e da pesca, procura as matérias-primas para alimentação, pro-
duz os instrumentos necessários para a consecução dos seus 
fins. A mulher cuida da casa, prepara a comida e confecciona as 
roupas; cozinha, fia e cose. Cada um em seu domínio (ENGELS, 
1987, p.178)

A primeira grande divisão social do trabalho se deu entre a agricultura 
e a pecuária. Até então a natural divisão entre sexos e idade se dava por 
conta das diferenças de capacidade física. Com esta primeira grande divisão 
houve um decorrente aumento da produtividade do trabalho do ser humano. 
A ele cabia não somente a atividade da caça, como também a pecuária. 
Desta maneira, o homem era detentor tanto dos produtos da caça como dos 
produtos da pecuária e a mulher relegada a um segundo plano, pois esta 
realizava um trabalho que não era reconhecido como produtivo.

A Segunda grande divisão social do trabalho, conforme Marx, se deu 
entre artesanato e agricultura, sendo o primeiro separado da Segunda. Até 
então os próprios agricultores fabricavam seus instrumentos de trabalho.

O próprio trabalho foi se diversificando, aperfeiçoando-se a novas 
atividades. A agricultura surgiu como alternativas para a caça 
e pesca, e mais tarde a fiação e tecelagem, a manipulação de 
metais, a olaria e a navegação. Concomitantemente ao comércio 
e aos ofícios (hoje profissões) aparecem as artes e a ciência: das 
tribos saíram as nações e os Estados. Vieram depois o direito e a 
política, e a religião apareceu como o reflexo fantástico das coi-
sas na mente do homem. Com essas criações produzidas pelo 
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cérebro e que começavam a dominar as sociedades humanas, 
as produções mais simples, resultado das atividades manuais, 
foram deixadas em segundo plano (ENGELS, 1990. p.30).

O correr dos anos fizeram caminhar a história da humanidade e do 
trabalho sob alguns parâmetros dentre os quais podem ser ressaltados 
a diversificação e a especialização. Com o advento da Segunda divisão 
intensificou-se o processo de troca e, surgiu um novo elemento que viria 
a facilitá-lo sobremaneira: a moeda. Com a intensificação do processo de 
troca, surge neste cenário a figura do comerciante, que trouxe consigo uma 
nova forma de compreender o mundo e de se relacionar com este, sendo 
assim, por sua vez, um dos elementos originadores, daquilo que Marx carac-
terizou como sendo a Terceira divisão social do trabalho.

A terceira grande divisão social do trabalho se deu com o surgimento do 
comércio. Com este evento principiou a cisão entre campo e cidade. A acen-
tuação do desenvolvimento das forças produtivas, bem como, o aumento 
considerável da divisão social do trabalho ocasionou uma elevação consi-
derável na disparidade entre muito ricos e muito pobres.

O aumento de tais disparidades é um elemento vislumbrado por Marx 
na composição final de sua teoria a respeito dos modos de produção. Ele 
afirma que a cada modo de produção dado, ou seja, o conjunto das for-
ças produtivas e das relações de produção correspondentes acrescidos das 
relações sociais, promove-se a instalação de uma nova ordem na divisão 
social do trabalho. Assim, para Marx, sucedem-se divisões e modos de pro-
dução até que se dê a abolição total das classes sociais, assim, não havendo 
pois, exploradores e explorados.

De modo especial no modo de produção capitalista, a especia-
lização das atividades chega a seu ponto culminante sendo a 
produção e circulação de mercadorias o pressuposto geral do 
modo de produção capitalista, a divisão manufatureira do traba-
lho exige que a divisão do trabalho tenha amadurecido até certo 
grau no interior da sociedade (MARX, 1985, p.278).

Ao atingir-se esse grau de especialização a noção do trabalho acentua-
-se também. Na indústria a alienação pode ser flagrada mais facilmente. 
Indivíduos que, por exemplo, são encarregados, numa montadora de 
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automóveis de, tão somente, apertar parafusos de modo algum irão reco-
nhecer-se no produto acabado: o carro.

Na divisão social do trabalho que impera na indústria, o processo 
de dissociação entre o produtor e a propriedade dos meios de 
produção alcança os seus maiores desenvolvimentos. Esse é o 
contexto em que o operário se transforma em operário parcial, 
em peça adjetiva da máquina. Devido à fragmentação do pro-
cesso do trabalho, o operário é levado a utilizar apenas parte das 
suas faculdades criativas (...) Nesses sentidos é que a máquina 
aparece metaforicamente digerindo o operário. Esse grau de alie-
nação, que passa pela divisão social do trabalho na fábrica, em 
cada setor econômico e na sociedade, é uma determinação da 
produção da mais-valia relativa (IANNI, 1989 p.16).

Marx esclarece que, no Capitalismo há certa confusão entre sujeito 
e objeto nas relações de trabalho. Há uma inversão posto que o sujeito - 
produtor - vai se tornar a cada dia, coisa, enquanto que o objeto por ele 
produzido assume características próprias como se fosse dotado de per-
sonalidade. Não se demorou muito a descobrir a grande verdade de que 
também o homem podia servir de mercadoria. (...) A escravidão é a primeira 
exploração (...) e o trabalho assalariado, nos tempos modernos (ENGELS, 
1987, p.178).

A chave de leitura para se encontrar o caminho que proporcione uma 
melhor compreensão a respeito da questão do trabalho reside na ocular sob 
a qual se via tal questão. E é nessa perspectiva que Engels (1990) aponta 
mais alguns dados para a reflexão quando afirma que: [...] todos os modos 
de produção até hoje existentes só visavam ao utilitarismo do trabalho, 
da maneira mais direta e imediata. Não se dava a mínima importância às 
conseqüências remotas, que só surgem mais tarde e cujos efeitos se mani-
festavam apenas graças a um processo de repetição e acumulação gradual 
(p. 35).

Se há alguns anos via-se um número significativo de trabalhadores nas 
fábricas que podiam ser tidas como que templos do mundo do trabalho, 
hoje, o desenvolvimento tecnológico com a utilização de computadores e 
robôs e, de outra parte, uma mudança em algumas das mais tradicionais 
concepções no que se refere às relações de produção têm afastado pessoas 
de menor qualificação profissional e de baixo nível de escolaridade.
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Segundo Ricardo Antunes (1995):

Observa-se, no universo do mundo do trabalho no capitalismo 
contemporâneo, uma múltipla processualidade: de um lado veri-
ficou-se uma desproletarização do trabalho industrial, fabril, nos 
países de capitalismo avançado, com maior ou menor repercus-
são em áreas industrializadas do Terceiro Mundo. Em outras 
palavras, houve uma diminuição da classe operária industrial 
tradicional. Mas, paralelamente, efetivou-se uma expressiva 
expansão do trabalho assalariado, a partir da enorme ampliação 
do assalariamento no setor de serviços; verificou-se uma signi-
ficativa heterogeneização do trabalho, expressa também através 
da crescente incorporação do contingente feminino no mundo 
operário (p. 41).

A destradicionalização da classe trabalhadora introduz novos elementos 
que merecem séria reflexão. Em meio a esse conjunto de transformações 
(dentro da estrutura de dominação do sistema capitalista e dentro da classe 
trabalhadora) seria necessário ressaltar uma que é reflexo de uma luta his-
tórica levada a cabo pelas mulheres: a inserção das mulheres no mercado 
de trabalho. Não tão recente quanto às outras, mas de igual peso, a partici-
pação da mulher no mercado de trabalho, constitui-se enquanto um avanço 
para a classe trabalhadora, embora, vista pelos olhos da classe dominante, 
tão somente, como um aumento no contingente do exército de reserva e 
como uma possibilidade de efetivação de uma maior pressão sobre outras 
conquistas históricas da classe trabalhadora, de modo especial, as questões 
relacionadas ao tempo e a remuneração da classe trabalhadora. Enquanto 
conquista histórica, segundo Andrée Kartchesvsky (1986): [...] o fenômeno 
importante e relativamente novo é o que caracteriza, sem dúvida, uma rela-
ção diferente das mulheres com o trabalho em geral e com o seu trabalho: o 
trabalho passa a ser um lugar de tomada de consciência mais ampla de sua 
opressão que não depende apenas de sua vida privada (p.15).

Ainda segundo Kartchesvsky (1986),

A integração permanente das mulheres enquanto assalariadas 
nas sociedades capitalistas vai certamente em direção a uma 
transformação da relação salarial, já em marcha a partir do final 
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da 1ª Guerra Mundial, haja vista as diversas reestruturações por 
que passou o sistema capitalista. Tal inserção, certamente, não 
de pouca importância para o desenvolvimento do aparelho pro-
dutivo, principalmente a partir dos anos 70, com a fixação das 
mulheres na atividade econômica, e, consequentemente (SIC), a 
sua representação nas taxas de desemprego, como já foi subli-
nhada a cima (p.20).

O fato é que, a virada de século, do milênio, em fim, o limiar das gran-
des transposições traz consigo incertezas e grandes dilemas. O mundo 
do trabalho não teria como passar ileso em uma situação como essa. Das 
transformações ocorridas – e em curso – uma, de modo especial, está afe-
tando e preocupando a classe trabalhadora: a metamorfose do emprego. 
O que se pode perceber é que está havendo um deslocamento de um dos 
eixos da engrenagem da máquina chamada mundo do trabalho.

No caso específico das Américas,

É importante destacar, entretanto, um traço particular na cons-
tituição da classe trabalhadora em nosso continente, muito 
diferente dos países de capitalismo central e hegemônico. Tais 
países vivenciaram uma transição que levou séculos, um longo 
processo que principiou com o artesanato, avançou para a manu-
fatura e, posteriormente, para a grande indústria. Na América 
Latina, este trânsito foi muito mias rápido, pois em vários países 
saltou-se quase que diretamente do trabalho rural, da escravidão 
africana ou indígena, para novas formas de trabalho assala-
riado industrial. Ou seja, as experiências de trabalho artesanal e 
mesmo manufatureiro foram muito distintas daquelas vivencia-
das na Europa porque nosso continente não conheceu a vigência 
do sistema feudal. (ANTUNES, p.19, 2011)

O aperfeiçoamento das antigas e surgimentos de novas tecnologias tem 
dado sua parcela de contribuição para o incremento da produção, aumento 
da produtividade, do acúmulo de capital e, como uma das conseqüên-
cias mais nefastas, o aumento considerável dos índices de desemprego. 
Computadores e robôs, produtos da micro e da nânoinformática, estão 
substituindo muitos postos de trabalho e promovendo demissões de forma 
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maciça. Todavia, alguns outros postos estão sendo criados em função 
dessa mesma tecnologia. O que se tem de refletir é até que ponto esse per-
centual de reposição de postos de trabalho vem atender a demanda criada. 
Em outras épocas com o surgimento de outras tecnologias de semelhante 
efeito, tal equação andou longe de ser resolvida. O desenvolvimento tecno-
lógico é apenas uma questão em meio a toda uma gama de fatores que, 
somados, geram tal crise.

A esse conjunto de questões podem ser somados os novos processos 
produtivos (neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo), a extrema pressão 
sobre conquistas históricas da classe trabalhadora e a própria flexibilização 
do trabalho.

Resultados e discussão

A Nova Ordem Mundial e a velocidade mudanças e do alastramento 
destas e de suas conseqüências suscita em todos um esforço de buscar 
compreender e responder a determinadas questões que nos pareciam tão 
distantes no tempo e no espaço quanto, impensável de reprodução em 
escala local. A crise no emprego3 e, de modo mais amplo, a situação na 
qual se encontra o trabalho, transformado não somente na aparência, mas 
também em sua essência, o avanço tecnológico, a formação de grandes 
blocos econômicos, a ascensão da informação à categoria de moeda de 
altíssimo valor; tudo isso – e muito mais – tem presença garantida nos 
cenários locais quer seja como reflexo, conseqüência ou parte integrante do 
processo acima referido.4

O final do século passado (do milênio) e, de modo especial, as duas 
décadas que o completaram foram repletas de acontecimentos que 
surpreenderam a grande maioria dos cientistas políticos e analistas interna-
cionais. Até mesmo os analistas e cientistas políticos internacionais foram 
surpreendidos pelos acontecimentos: A queda do Muro de Berlim (1989), o 

3 Neste sentido, conferir: CHAIA, Miguel. “Trabalho: entre a política e o conceito”. In: Perspectiva. 
São Paulo: Fundação SEAPE. Vol. Nº 3 junho de 1999. pp. 127-134 e GORZ, André. “Saindo da So-
ciedade do trabalho assalariado”. In: Perspectiva. São Paulo: Fundação SEAPE. Vol. Nº 3 junho de 
1999. pp. 135-144.

4 Aqui, o que se veio chamar de parte integrante, quer dar conta de uma realidade que, manifestada 
em nível local é, ao mesmo tempo, componente do sistema mais amplo. Em outras palavras, tais 
manifestações, em sendo raiz ou folha - e isso depende do modo (ou sentido) pelo qual se concebe 
a estrutura de encadeamento - não deixa de ser árvore.
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fim da União Soviética (1999) e da Guerra Fria, a formação de blocos eco-
nômicos regionais tais como o Mercosul5 e o Nafta, a Terceira Revolução 
Industrial ou Tecnológica (a chamada Terceira Onda) etc. todas essas trans-
formações são aspectos da globalização (mundialização do capitalismo) e 
do fortalecimento da atual face do capitalismo: o neoliberalismo. Conhecer 
e compreender o encadeamento de tais questões é pressuposto básico para 
que se entenda grande parte dos reflexos destas no âmbito mais local.

A forma agressiva com a qual se busca a diminuição do Estado (a consti-
tuição do Estado Mínimo), o aumento da disciplina fiscal e reforma tributária, 
diminuição dos gastos públicos, a abertura dos mercados nacionais, as pri-
vatizações, a ampliação do poder das grandes empresas multinacionais e a 
busca de desregulamentação do mercado, deixando-o caminhar a seu bel 
prazer, são mais alguns dos aspectos significativos desse contexto de pós-
-modernidade no qual se encontra o mundo. Embora tenham uma aparência 
ampla, internacional e, ainda, que se considere o nacional como algo muito 
distante das esferas locais, estes são alguns dos aspectos que produzem os 
efeitos mais danosos dentro das instâncias mais internas, nas esferas-mi-
cro das realidades nacionais.

Todas estas questões apontam para um caminho, todavia, previsões 
que geram certezas e determinismos são coisas muito perigosas e não 
têm espaço quando o critério histórico-científico e adotado como premissa. 
Neste sentido vale a pena citar Edgar Morin (2001) que afirma:

A história avança, não de modo frontal como um rio, mas por 
desvios que decorrem de inovações ou de criações internas, de 
acontecimentos ou acidentes externos. A transformação interna 
começa a partir de criações inicialmente locais e quase microscó-
picas, efetua-se em meio inicialmente restrito a alguns indivíduos 
e surge como desvios em relação à normalidade. Se o desvio 
não for esmagado, pode, em condições favoráveis, proporcio-
nadas geralmente por crises, paralisar a regulação que o freava 
ou reprimia, para, em seguida, proliferar de modo epidêmico, 
desenvolver-se, propagar-se e tornar-se tendência cada vez 
mais poderosa, produzindo a nova normalidade. Foi assim com 

5 No cenário da abertura comercial brasileira, o MERCOSUL, representou um momento importante 
para o país visto que este veio a assumir uma posição de liderança.
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todas as invenções técnicas, a atrelagem, a bússola, a imprensa, 
a máquina a vapor, o cinema, até com o computador; foi assim 
com o capitalismo nas cidades-estado do Renascimento; assim 
foi com todas as grandes religiões universais, nascidas de uma 
preleção singular, com Sidharta, Moisés, Jesus, Maomé, Lutero; 
assim foi com todas as grandes ideologias universais, nascidas 
em algumas mentes marginais (p.81).

Os elementos são múltiplos e complexos, dai, pois, a necessidade de 
uma análise pautada também em um conjunto de elementos de reflexão 
que propiciem a formulação de análises e o apontamento de caminhos que 
possam suficientemente explicar a realidade.

Considerações finais

Para questões contemporâneas, soluções contemporâneas. Essa 
máxima torna-se bastante oportuna nos dias atuais. O estabelecimento de 
uma nova regulação social sobre o mundo do trabalho e, de modo especial, 
sobre o emprego com a diminuição do tempo de trabalho ou a desvincula-
ção deste em relação à geração de renda e/ou à inserção no mercado de 
trabalho vem sendo um dos caminhos mais refletidos pelos estudiosos da 
área.

Todavia, o que se observa é que a flexibilização do horário de trabalho 
que deveria estar gerando um tempo livre para o empregado, está, na reali-
dade, de um lado estimulando a criação de um exército de reserva com hora 
marcada e, de outro lado, gerando um aumento considerável na quantidade 
de pessoas com empregos ou outro tipo de ocupação com remuneração 
insuficiente para atender as necessidades básicas de uma pequena famí-
lia. Isso, a despeito das conquistas trabalhistas, dada a pressão que existe 
sobre estas - como já foi colocado anteriormente - chega-se a uma situação 
semelhante a que existia nos momentos críticos daquilo que Eric J. Hobsbaw 
(1988) chamou de A Era dos Impérios, quando (...) a maior esperança dos 
pobres, mesmo nas partes “desenvolvidas” da Europa era, ainda provavel-
mente, ganhar o suficiente para manter corpo e alma juntos (...) (p.50).

No entanto, a remuneração é apenas um dos aspectos da complicada 
relação que se tornou o trabalho. A categoria trabalho, embora não seja algo 
tão recente quanto aquilo que o termo designa, atualiza-se e torna-se alvo 
de uma discussão que é sempre nova.
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AS CONSEQUÊNCIAS DA FLEXIBILIZAÇÃO DO 
TRABALHO PARAATIVIDADES INSALUBRES E 

PERIGOSAS

Daiane Dizielle Meireles Soares1 | Cristiany Barbosa Ferreira Resende2  

João Donizete Lima3

Resumo: Este artigo tem por finalidade abordar os possíveis riscos de 
acidentes e doenças ocupacionais em consequência da flexibilização do 
trabalho em atividades consideradas insalubres e perigosas pelas nor-
mas regulamentadoras (NR’s), NR-15 Insalubridade e NR-16 Atividades e 
Operações Perigosas. A metodologia da pesquisa será embasada no uso 
das normas de saúde e segurança do trabalho especificamente as normas 
regulamentadoras que foram criadas a partir da Lei nº 6.514 de 1977, sendo 
esta Lei a responsável pela alteração do Capítulo V, Título II, da Consolidação 
das leis do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 
Dessa maneira, as NR’s foram aprovadas pela portaria 3.214, em 08 de 
junho de 1978. As normas foram regulamentadas para normatizar e unifi-
car as normas de segurança nacional. Sendo estás normas criadas através 
de necessidades levantadas pelas inspeções do trabalho, estatísticas de 
acidentes e doenças por uma equipe Tripartite representada por represen-
tantes do Governo, empregadores e empregados. Com o viés da Prevenção, 
as normas de segurança possibilitam a indicação de instruções sobre medi-
das preventivas, organizacionais e individuais com o objetivo preliminar de 
eliminar sempre que possível os riscos ambientais, neutralizar ou atenuar 

1 Mestranda doCurso de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão - UFG/
RC. 

 E-mail: daianeconsultorasgi@gmail.com;
2 Mestranda do Curso de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão - UFG/

RC. 
 E-mail: cristiany_3ranchos@hotmail.com;
3 Professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Goiás – Re-

gional Catalão.Membro do NEPSA/CNPq-UFG. 
 E-mail: donizeteufg@gmail.com.
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os riscos aos quais os trabalhadores sofrem exposição em ambientes na 
maioria das vezes insalubres ou perigosos. O resultado desta pesquisa evi-
denciará os tipos de riscos ambientais existentes e as medidas preventivas 
possíveis para a eliminação ou a neutralização dos mesmos. Entre outros 
aspectos, a pesquisa apontará os fatores psicossociais e socioambien-
tais que podem levar ao adoecimento ou à ocorrência de acidentes com os 
trabalhadores.
Palavras-chave: Riscos. Segurança do Trabalho. Normas regulamentadoras.
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Introdução

Ao analisarmos o objetivo da Segurança do Trabalho, percebemos 
que é um conjunto de ciências e tecnologias definidas com o obje-
tivo de proteger a integridade física e a saúde do trabalhador em seu 

ambiente de trabalho com a indicações de medidas para eliminar sempre 
que possível, neutralizar e ou atenuar riscos ambientais que possam causar 
acidentes e doenças ocupacionais. Neste sentido, pode-se afirmar que cada 
ambiente de trabalho possui especificidades que os tornam particularmente 
diferente um dos outros, sendo assim, não se pode jamais dizer que todos 
os ambientes possuem o mesmo grau de risco. Partindo deste exemplo, 
comparando-se um escritório com uma padaria, ou uma padaria com uma 
mineração cada ambiente por mais simples que pareça terá riscos ambien-
tais diferenciados.

Por exemplo, uma sala de triagem de pacientes sendo familiarizada com 
os materiais e mobiliários a de um escritório á exemplo, terá ainda mais 
complexidade do que estes, pois os trabalhadores que ali exercem tais ati-
vidades entrem em contato direto com pacientes e consequentemente aos 
riscos biológicos. Estes exemplos, são uma breve exemplificação da impor-
tância das normas regulamentadoras (NR’s), especificamente a NR-15 
Insalubridade e a NR-16 Atividades e Operações Perigosas. Sendo assim, 
vale ressaltar que cada ambiente de trabalho deve ser estudado e o reconhe-
cimento dos riscos ambientais deve partir do conhecimento dos processos 
produtivos ali existentes, sejam ele materiais e ou imateriais.

Metodologia

As análises das normas regulamentadoras será um passo repercussor 
para as abordagens nesta pesquisa, uma vez que, na atualidade esta-
mos presenciando mudanças significativas nas legislações trabalhistas e 
possíveis mudanças significativas nas normas e formas de trabalho dos 
empregados e meios de contratação pelos empregadores.

As atividades e operações insalubres e periculosas

Os acidentes do trabalho no viés da prevenção, são ocorrências inde-
sejadas e imprevisíveis, uma vez que, todos os esforços deverão ser 
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desprendidos para a aplicação de medidas de ordem preventivas para a 
eliminação sempre que possível, neutralização ou atenuação dos riscos 
ambientais que possam ocasionar acidentes e doenças do trabalho. Sendo 
assim no contexto previdenciário os acidentes são considerados como:

Acidente de trabalho oude trajeto:é o acidente ocorridono exer-
cício da atividade profissional a serviço da empresa ou no 
deslocamento residência / trabalho / residência, e que provoque-
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou 
redução – permanente ou temporária – da capacidade para o 
trabalho ou, em último caso, a morte. (https://www.inss.gov.br/
servicos-do-inss/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat/)

Sendo assim, podemos perceber como é significativo o conhecimento 
do meio de ambiente de trabalho para a prevenção de acidentes do trabalho, 
uma vez que os acidentes são ocasionados pelos diversos tipos de ativida-
des profissional e cada qual pode desencadear não somente acidentes como 
também doenças ocupacionais, sendo a doença ocupacional “é aquela pro-
duzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 
atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social.” (INSS,2019).

Não há um ambiente de trabalho que mesmo em sua simplicidade não 
seja passível de ofertar riscos ao trabalhador, sendo possível afirmar que em 
todos os locais há riscos de acidentes e riscos ergonômicos por mais que 
haja diversos meios preventivos. Uma queda que o trabalhador sofrer de 
mesmo nível em seu horário de trabalho é acidente do trabalho, a má postura 
por falta de orientação em seu ambiente de trabalho ou a má iluminação à 
exemplo é risco ergonômico. Portanto, não podemos negar a complexidade 
e a gravidade que há em ambientes insalubres e periculosos.

De acordo com a norma regulamentadora NR-15 as atividades e opera-
ções insalubres são as atividades que se desenvolvem, acima dos limites 
de tolerância previstos de acordo com seus anexos, nº 1 Ruído Contínuo 
e Intermitente, 2 Ruídos e Impacto, 3 Exposição ao Calor, 5 Radiações 
Ionizantes, 11 Agentes Químicos cuja insalubridade é caracterizada por 
limite de tolerância e inspeção em local de trabalho e 12 limites de tolerân-
cia para poeiras minerais. E também são consideradas atividades insalubres 
nas atividades mencionadas nos anexos nº 6 Trabalho Sob Condições 
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Hiperbáricas, 13 Agentes Químicos e 13 A Benzeno e 14 Agentes Biológicas 
da referida norma. Já as atividades e operações perigosas intituladas pela 
norma regulamentadora NR-16 as constantes no seus anexos anexo nº 2 
atividades e operações perigosas com inflamáveis, 3 atividades e operações 
perigosas com exposição a roubos ou outras espécies de violênciasfísicas 
nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, 4 ativida-
des e operações perigosas com energia elétrica, 5 Atividades perigosas com 
motocicletas, Atividades e operações perigosas com radiações ionizantes 
ou substâncias radioativas.

A flexibilização do trabalho em condições insalubres e 
periculosas

A flexibilização do trabalho e das legislações trabalhistas são uma espé-
cie de retrocesso de tudo que se alcançou durante anos. Ao longo de anos 
as normas regulamentadoras de segurança do trabalho vêm passando por 
alterações para melhor se aplicar a realidade do meio ambiente de trabalho 
e concomitante a isso as Consolidação das Leis Trabalhistas também vem 
seguindo este mesmo princípio. Foram muitas lutas para termos normas 
e legislações neste sentido. Retomando um pouco na história sabe-se que 
o Brasil viveu por longos anos processos escravistas, totalizando quatro 
séculos tomado por este regime. Somente após o decreto nº 979 de 1903 e 
que foramregularizadosos sindicatos dos trabalhadores da agricultura e das 
empresas rurais e o decreto nº 1637, que regulamentou os sindicatos dos 
trabalhadores urbanos.

Somente após assumir a Presidência Getúlio Vargas criou o decreto nº 
19.433, de 26 de novembro de 1930, o Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio, a partir disso, a CLT surgiu pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio 
de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda 
legislação trabalhistaexistente no Brasil. Seu principal objetivo é a regula-
mentação das relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas.

As Normas Regulamentadoras (NR’s) são citadas no Capítulo V, Título II, 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Foram aprovadas pela Portaria 
N. 3.214, 8 de junho de 1978, são de observância obrigatória por todas as 
empresas brasileiras regidas pela CLT e são periodicamente revisadas pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social.

A partir do momento em que vão surgindo novos métodos de trabalho e 
sucessivamente vão evoluindo-se as tecnologias empregadas na geração 
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de bens de consumo, serviços e processos produtivos, sabe-se que as 
legislações também precisam sempre serem revisadas, contudo, o que 
alcançamos nos dias atuais não podem de maneira alguma retroceder.

No dia 30 de Julho de 2019, o governo Jair Bolsonaro anunciou mudan-
ças nas normas de segurança do trabalho reduzindo exigências impostas 
aos empregadores com a justificativa de ampliar a competitividade e (des)
burocratizar. Contudo, tais mudanças podem comprometer significativa-
mente as condições de saúde e segurança dos trabalhadores, uma vez que 
foi revogado a NR-02 Inspeção Prévia, da qual exigia uma inspeção antes da 
abertura das empresas pelos fiscais do trabalho, sendo estes, os responsá-
veis por dar o aval de liberação através de um Certificado de Aprovação de 
Instalações - CAI, das quais só serão aprovados as instalações que “consti-
tuem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie 
suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou de doenças do trabalho, 
razão pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto naqueles 
itens fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento, conforme estabe-
lece o art. 160 da CLT, até que seja cumprida a exigência deste artigo”.

Essa revogação por si só, mesmo para alguém leigo em segurança do 
trabalho, evidência a imperícia e imprudência do governo em pactuar com 
possíveis empresas que inicie suas atividades sem ofertar as mínimas con-
dições de saúde e segurança do trabalho, além disso, de certo modo, retira do 
governo a corresponsabilidade no que refere-se a fiscalização, uma vez que 
sabe-se que existem poucos fiscais do trabalho para atender as demandas 
reais de cada Estado. Sendo assim, isentando o governo ainda, da cobrança 
de realização de concurso público para este fim.

Aprofundando ainda mais nas normas regulamentadoras e nas condições 
insalubres e perigosas, essa revogação pode acondicionar os trabalhadores 
a situações que os exponha a tais ambientes insalubres e periculosos sem 
que haja a intervenção daqueles que deveriam intervir pelos trabalhadores 
os próprios fiscais do trabalho.

De acordo com a norma regulamentadora NR-01 Disposições Gerais, 
nos itens 1. 1 e 1.4.1:

1.1.As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança 
e medicina do trabalho, são de observância obrigatória pelas 
empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da admi-
nistração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes 
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Legislativo e Judiciário, que possuam empregadosregidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
1.4.1. Compete, ainda, à Delegacia Regional do Trabalho - DRT 
ou à Delegacia do Trabalho Marítimo - DTM, nos limites de sua 
jurisdição:
a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos precei-

tos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho;

b) impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos pre-
ceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina 
dotrabalho;

c) embargar obra, interditar estabelecimento, setor de ser-
viço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, 
máquinas e equipamentos;

d) notificar as empresas, estipulando prazos, para eliminação e/
ou neutralização de insalubridade;

e) atender requisições judiciais para realização de perícias sobre 
segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não 
houver médico do trabalho ou engenheiro de segurança do 
trabalho registrado no MTb.

A revogação da NR-02 interfere diretamente na aplicação da sua ante-
cessora NR-01, uma vez que, percebemos a contradição em sua revogação, 
já que em seu item 1.1deixa evidente a obrigação das empresas cumpri-
rem as normas de segurança e nositens 1.4.1 nos subsequentes de (a) a 
(e) , que diz que Delegacia Regional do Trabalho - DRTou à Delegacia do 
Trabalho Marítimo - DTM, deverão aplicar medidas cabíveis para empresas 
que não estejam em conformidade com as normas de segurança do tra-
balho, penalizá-las, embargar ou interditar, notificá-las estipulando prazos 
para eliminação e/ou neutralização de insalubridade, sendo que, uma vez 
que com a revogação da NR-02 as empresas ficarão encobertas e podem 
representar riscos graves e iminentes a saúde, segurança e a vida dos seus 
trabalhadores. Partindo-se desta reflexão, suponha-se que a empresa ape-
nas será inspecionada em caso de denuncia aos órgãos competentes, e 
isso, se ela acontecer.
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Considerações finais

Os adoecimentos desencadeados por atividades profissionais realizadas 
em ambientes insalubres e periculosos podem ocasionar danos irreversíveis 
para a saúde dos trabalhadores e também levá-los em algumas situações 
até a morte.

Doenças decorrentes dos Riscos Ergonômicos sendo eles, stress, rotinas 
de trabalho excessiva, trabalhos em turno e noturno, jornada de trabalho 
prolongadas,esforço físico intenso, controle rígido de produtividade, mono-
tonia e repetitividade e outras situações causadoras de stress físico e ou 
psíquico, podem desencadear inclusive a depressão e a aversão aos locais 
de trabalho como denominada por Tuan de Topofobia.

Além disso, atividades com a manipulação de alguns agentes químicos 
insalubres e ou atividades periculosas, podem de certo modo comprome-
ter a saúde mental dos trabalhadores que cotidianamente estão expostos a 
estes locais de trabalho, ocasionando doenças, ocorrências de acidentes e 
mortes com nexo causal entre a atividade profissional exercida, as condições 
ambientais dos locais de desenvolvimento do trabalho e com as doenças 
adquiridas ao longo do seu histórico laboral ou seja, desencadeando doença 
ocupacional e acidente do trabalho.

Fazendo relação com as mudanças feitas nas legislações trabalhistas 
e normas de segurança do trabalho no atual Governo, nós prevencionistas 
preocupamo-nos com a saúde de diversos trabalhadores de diversas ati-
vidades insalubres e periculosas, bem como com diversas atividades que 
poderão ser iniciadas sem a Inspeção Prévia antes exigida pela NR-02 que 
foi revogada, sem que haja nenhuma intervenção das autoridades compe-
tentes do trabalho.

Infelizmente o atual governo não está prezando a segurança e qualidade 
de vida de nenhum tipo de trabalhador quando ele revogou a NR-02 que se 
tratava de inspeções nas empresas antes de sua abertura para conferir se 
estas cumprem requisitos de saúde e segurança em relação a ambientes 
insalubres e periculosos. Dessa maneira, mais casos de acidentes, de doen-
ças e mortes relacionados as condições ambientais de trabalho, podem 
emergir com tais mudanças. O Governo de certa forma, retirou de si a res-
ponsabilidade de realizar as inspeções que eram devidas na NR 2 ou de 
sucessivamente ampliar o quadro de fiscais do trabalho.

Como uma pesquisadora na área de Geografia e profissional téc-
nica de segurança do trabalho tenho conhecimentos empíricos, técnicos 
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e de pesquisa para ir contra tais medidas de modificações nas normas 
regulamentadoras e legislações trabalhistas sem que profissionais com 
proficiência nestes assuntos sejam devidamente consultados e sem que 
haja uma consulta pública com a devida participação de representantes do 
Governo, Empresas e Trabalhadores.
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Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar os dados ambientais 
levantados na Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão no ano 
de 2018. Sabe-se que o ambiente de trabalho é um dos lugares de maior 
vivência de um trabalhador que permanece nele, por vezes, mais de oito 
(08) horas diárias. Dessa forma, esse ambiente deve ofertar meios que 
garantam a preservação da condição física e psicossocial salubre dos seus 
funcionários. Neste contexto, no âmbito das universidades públicas e pri-
vadas, ocorre um embate entre os interesses do sistema socioeconômico 
e a garantia da Qualidade de Vida desses profissionais, servidores efetivos 
e/ou terceirizados, que ofertam a sua força de trabalho para o desenvolvi-
mento das atividades dentro das mesmas. Na perspectiva da compreensão 
dos riscos ambientais presentes em diversas atividades de uma institui-
ção de ensino, em suas atividades práticas de laboratórios ou nas próprias 
atividades cotidianas daqueles que fazem a universidade funcionar, esta 
pesquisa teve por objetivo entender a dinâmica dos trabalhos realizados na 
Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (GO), buscando verificar 
os riscos socioambientais que estão presentes nessas atividades. Os proce-
dimentos metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e leituras 
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de teses e dissertações que versão sobre a temática; pesquisa de campo 
pautada em observações e registros em diário de campo. A pesquisa pro-
piciou reconhecer os tipos de riscos ambientais existentes e as medidas 
preventivas possíveis para a eliminação ou a neutralização dos mesmos; 
apontou que há fatores psicossociais e socioambientais que podem levar ao 
adoecimento ou à ocorrência de acidentes com a comunidade acadêmica.
Palavras-chave: Riscos. Segurança do Trabalho. Normas regulamentadoras.
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Introdução

Os estudos ambientais se configuram como interdisciplinares e enfati-
zam a compreensão sobre como a natureza funciona, como interagir 
com ela e como viver de forma ambientalmente sustentável, visando 

à sobrevivência socioambiental do ser humano. Nesse contexto, é percep-
tível como a natureza e o ambiente estão inter-relacionados, por isso, tais 
estudos são integrados e cientificamente embasados pelo entendimento 
dos elementos ambientais, suas relações e soluções para a prevenção de 
riscos sociais e ambientais são indissociáveis. A presente pesquisa teve 
como objetivo principal pautar-se na preocupação, no geral, com a falta 
de conhecimentos da comunidade acadêmica na Universidade Federal de 
Goiás/RC/UFGem relação aos riscos ambientais e laborais que permeiam 
as atividades laborais na Instituição.

A presente pesquisa surgiu da iniciativa de estudar melhor as áreas as 
diferentes áreas e o desenvolvimento da Instituição, dessa forma, visando, 
enquanto objetivo, colaborar através deste estudo para a indicação de 
melhorias, observações e levantamentos de campo que possam indicar 
locais que necessitam de atenção mais qualificada para a implantação de 
medidas preventivas pontuais, no sentido de garantias para se evitar pos-
síveis acidentes laborais. Nesse contexto, através da presente pesquisa foi 
possível reconhecer, levantar e analisar riscos ambientais em 37 (trinta e 
sete) locais na área da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás, 
conhecendo suas especificidades e dialogar com os servidores, realizar a 
classificação dos riscos, entre outras percepções, dando bases para a con-
fecção dos Mapas de Riscos que poderão apoiar a Comissão Interna de 
Saúde do Servidor Público, no desenvolvimento dos Mapas de Riscos mais 
específicos, possibilitando ao Setor de Segurança do Trabalho na execução 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais solicitado pelo Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor/UFG.

Para o levantamento das ocorrências de riscos ambientais na Universidade 
Federal de Goiás, mais especificamente no âmbito do Campus I da Regional 
Catalão, o estudo se centrou nos embasamentos legais das normas vigen-
tes de Saúde e Segurança do Trabalho e nas Normas Ambientais vigentes. 
Assim, cada local e ambientes pertencentes à Instituição foram analisados 
em conformidade com a sua caracterização física, método e modo de tra-
balho, usos e arranjos espacial, visando à percepção dos riscos ambientais 
e/ou sociais.
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Metodologia

Na realização de uma análise de risco é importante a adoção de pro-
cedimentos estruturados e sequenciais, partindo inicialmente da análise 
qualitativa, seguida da análise quantitativa.

No início do estudo, devem-se utilizar técnicas simples e apropriadas 
com a finalidade de identificar os riscos mais sérios para, em seguida, aplicar 
técnicas mais sofisticadas e adequadas para avaliar a redução dos riscos. O 
procedimento básico para uma análise de risco inclui, dessa forma:

• Análise Qualitativa: uso dos órgãos sensoriais para análise do 
ambiente;

• Análise Quantitativa: após a identificação sensorial é possível iden-
tificar os agentes passíveis de serem medidos para quantificar os 
riscos; e

• Construção do Mapa de Riscos: representação gráfica dos riscos 
ambientais de determinado ambiente.

Nessa concepção, o Mapa de Riscos é uma forma de representar grafica-
mente a integração entre natureza, homem e ambiente, e objetiva informar, 
através da sua representação gráfica, os meios para o alcance do equilíbrio 
entre o ambiente, as comunidades humanas e a sociedade como um todo. 
Este tipo de mapeamento é realizado através da antecipação, reconheci-
mento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, 
e se constitui como um método capaz de divulgar os riscos provenientes do 
ambiente em que se situa, bem como os meios para atuação preventiva e 
medidas para a melhoria do ambiente de trabalho e a garantia da saúde e 
segurança de todos os envolvidos

Desenvolvimento

Baseando-se em Santos (2013) para a abordagem da ‘globalização’, pau-
ta-se nesse fator histórico, partindo do pressuposto dos aspectos gerais da 
globalização para abordar a importância da Saúde e Segurança do Trabalho 
através das técnicas empregadas para o desenvolvimento de atividades em 
um determinado lugar e tempo, visto que “Cada lugar é, ao mesmo tempo, 
objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialetica-
mente.(SANTOS, 1996, p. 273).
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Esses conceitos trabalhados por esse célebre autor1 em suas observa-
ções são também importantes conceitos usuais na Segurança do Trabalho, 
e, mais à frente, serão explanados e terão ressaltada a sua importância.

Antes, na pré-história, o homem possuía apenas a necessidade de se 
habituar em meio ao espaço natural de onde extraía da natureza os elemen-
tos essenciais a sua sobrevivência biótica através de atividades primitivas 
e sucessivamente organizava, através disso, a sua vida em sociedade. Com 
o passar dos tempos e a evolução social da espécie humana, novas téc-
nicas e meios de produção e subsistências foram sendo aprimorados e 
evoluíram até os dias atuais. Não cabe, nesse momento, voltar na história 
para enfatizar tais evoluções, mas sim partir do pressuposto de que houve 
o implemento de técnicas mais avançadas e processos de produção e o 
desenvolvimento social de atividades mais racionais. Diante disso, o homem 
vem aprimorando e buscando garantias também para a sua saúde e segu-
rança do trabalho, bem como preservar os recursos naturais existentes no 
lugar de transformação das suas atividades produtivas.

Nesse contexto, ainda segundo Santos (2013):

A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura 
progressiva entre este e seu entorno. Esse processo se acelera 
quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre 
como indivíduo que possui capacidade técnica e inicia a meca-
nização do Planeta, armando-se de novos instrumentos para 
tentar dominá-lo. (SANTOS, 2006. p. 4).

Com o desenvolvimento de novas técnicas de produção, o ambiente 
também foi ganhando formas e as estratégias de produção mais velozes e 
eficazes e foram deixando no passado antigos métodos até então conside-
rados absolutos.

A dinâmica evolutiva dos métodos de produção e desenvolvimento das 
atividades em certo espaço de tempo deve primar pela preservação do 
ambiente, a saúde e a segurança do trabalho daqueles que estão direta e/ou 
indiretamente envolvidos nos processos produtivos.

A presente pesquisa, além de objetivar converter-se como meio de instru-
ções para a preservação de acidentes e doenças ocupacionais, seguiu critérios 
de levantamentos de riscos com base nas Normas Regulamentadoras e 
demais normas vigentes para a identificação dos riscos ambientais, com 
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o devido registro da Pesquisa no Conselho de Ética em Pesquisa da UFG, 
sob n. 2.600.759/2018. Salienta-se que não foram inspecionados todos os 
locais laborais na Regional catalão/UFG, visto que respeitou-se o direito dos 
Servidores de se disponibilizarem ou não para a visitação dos respectivos 
locais de trabalho, de acordo com o Termo de Concordância e participação 
voluntária por eles assinados. Sendo assim oportunizou-se a visitação/ava-
liação preliminar em 37 locais.

Resultados e discussão

Nesse processo, foram realizadas atividades de Levantamento, 
Reconhecimento e Avaliação dos Riscos Ambientais em conformidade com 
os Grupos de Riscos Ambientais classificados no Quadro 1, nas principais 
áreas de atividades práticas da Unidades Acadêmicas Especiais, nas quais, 
após contato com os respectivos Coordenadores em exercícios, foi possível 
realizar a pesquisa de levantamento de riscos ambientais.

Os levantamentos de riscos foram distribuídos pelos Quadros 2 a 75, 
organizando-se os dados inicialmente pela divisão das Unidades de Cursos 
ofertados. Foram levantados os dados apenas daqueles Setores mais espe-
cíficos e de Laboratórios das Unidades Acadêmicas das quais obteve o 
manifesto favorável de algum Servidor Técnico ou Docente para acompa-
nhar as visitas/inspeções para confirmar a veracidade dos dados colhidos 
e também para participar da pesquisa qualitativa para execução do respec-
tivo Mapa de Riscos, como constam dos dados apresentados na presente 
pesquisa.

Conforme o embasamento legal proposto pela legislação vigente (Norma 
Regulamentadora nº 9 - “Programa de Prevenção de Riscos Ambientais”, 
Portaria SIT n.º 84, de 04 de março de 2009 – Ministério do Trabalho): em 
seu Item 0.1.5:

9.1.5 Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os 
agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes 
de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou 
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos 
à saúde do trabalhador.” (BRASIL, NR 9/2009).
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Além dos riscos dispostos pela Norma Regulamentadora nº 9/2009 
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, foram considerados os 
Riscos Ergonômicos e de Acidentes para enfatizar a importância da pre-
venção dos acidentes e doenças ocupacionais como os que podem ser 
ocasionados por esses dois grupos complementares dispostos no Quadro 1 
dos Grupos de Riscos.

Os riscos ambientais são classificados conforme grupos:

Quadro 1 – Grupos de Riscos Ambientais

Fonte: https://www.prometalepis.com.br/blog/93-o-que-e-mapa-de-riscos/

O principal resultado alcançado foi à classificação dos riscos através da 
divisão das Unidades Acadêmicas Especiais da Regional Catalão/UFG em 
37 locais, de acordo com o consentimento de alguns servidores que se dis-
puseram a participar da pesquisa, sendo os riscos iminentes levantados, 
conforme o disposto nos Quadros especificados:
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Figura 6 – Planta do Levantamento Genérico do Riscos Ambientais, Campus I da Regional Catalão/UFG – 2019
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Análise dos Dados Pesquisados

As análises qualitativas dos riscos, somente foram possíveis a partir do 
interesse de Servidores Técnicos Administrativos e de Servidores Professores 
que, entendendo os benefícios da Segurança do Trabalho e da presente pes-
quisa, se propuseram acompanhar os levantamentos de dados ambientais 
nos postos de trabalhos nos quais exercem suas atividades laborais.

Dessa forma, com a participação dos mesmos foi possível, conforme 
denota o Gráfico 1, à visitação e inspeção de 37 (trinta e sete) locais e postos 
de trabalho na Regional Catalão/UFG.

Gráfico 1 – Dados gerais dos Riscos Ambientais levantados nas Unidades Acadêmicas 
Especiais da Regional Catalão/UFG - 2018

Fonte: Dados de campo (2017 e 2018). Org.: Elaborado pela autora (2018).

A análise qualitativa dos riscos na atualidade tem colaborado, sobretudo, 
para o Mapeamento Ambiental de Riscos nos postos de trabalho, visto que 
a análise qualitativa propicia a interação entre pesquisador(a) ou (profissio-
nal da área de Segurança do Trabalho ou da CIPA), o ambiente de trabalho 
e a proximidade com aqueles profissionais que desenvolvem suas ativida-
des nesses locais. Como meios de levantamentos dos dados foi utilizado os 
respectivos Quadros de Grupo Homogêneo de Riscos para cada local inspe-
cionado e dialogado com os Servidores envolvidos na inspeção, com relação 
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aos riscos perceptíveis nos ambientes visitados, dando a oportunidade de 
diálogo entre pesquisadora e servidores que passam a jornada de trabalho 
de até 8 (oito) horas ou mais realizando atividades nesses ambientes. O diá-
logo é importante para o recolhimento de dados de atividades e riscos que, 
muitas vezes, não são percebidos no momento da visitação da inspeção dos 
riscos.

Dessa forma como expresso no Gráfico 1 – Dados Gerais dos Riscos 
Ambientais Levantados nas Unidades Acadêmicas Especiais da Regional 
Catalão/UFG, dos 37 locais visitados e inspecionados, 37 apresentaram 
Riscos de Acidentes e Riscos Ergonômicos; 26 locais apresentaram Riscos 
Químico; 14 locais Riscos Físicos; e 7 locais Riscos Biológicos. Os levanta-
mentos de Riscos Ambientais por Unidades Acadêmicas, detalhadamente 
foram:

Unidade Acadêmica Especial De Engenharia

Os levantamentos de riscos na Unidade Acadêmica Especial de 
Engenharia foram representados pelos Quadros 2 à 29 e Registros 
Fotográficos de 1 à 21, totalizando assim, 2 (dois) ambientes com Riscos 
Físico, 7 (sete) ambientes com Riscos Químico e 14 (quatorze) ambientes 
com Riscos Ergonômico e/ou de Acidentes, sucessivamente.

Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia

Curso de Enfermagem - Bacharelado

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 30 à 37 
e Registros Fotográficos de 22 à 28, totalizando 4 (quatro) ambientes com 
Riscos Ergonômico e de Acidentes, sucessivamente.

Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado - Laboratórios da 
Anatomia

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 38 à 
43 e Registros Fotográficos de 29 à 35, totalizando 3 (três) ambientes com 
Riscos Químico, 3 (três) com Riscos Biológico e 3 (três) ambientes com 
Riscos Ergonômico e de Acidentes, sucessivamente.
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Unidade Acadêmica Especial Física

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 44 à 
49 e Registros Fotográficos de 36 à 39, totalizando 3 (três) ambientes com 
Riscos Físico, 3 (três) ambientes com Riscos Químico e 3 (três) ambientes 
com Riscos Ergonômico e de Acidentes, sucessivamente.

Unidade Acadêmica Especial Química

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 50 à 67 
e Registros Fotográficos de 40 à 58, totalizando 5 (cinco) ambientes com 
Riscos Físico, 9 (nove) ambientes com Riscos Químico, 2 (dois) ambientes 
com Riscos Biológico e 9 (nove) ambientes com Riscos Ergonômico e de 
Acidentes, sucessivamente.

Setor Administrativo- Centro de Informação, Documentação e 
Arquivo/CIDARQ

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 68 à 69 
e Registros Fotográficos de 59 à 61, totalizando no ambiente 1 (um), Risco 
Químico, Risco Biológico e Risco Ergonômico e de Acidente, sucessivamente.

Biblioteca

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 70 
à 71 e Registros fotográficos de 62 à 63, totalizando assim no ambiente 
1, Riscos Químico, Riscos Biológico e Riscos Ergonômico e de Acidentes, 
sucessivamente.

Unidade Acadêmica Especial Instituto De Geografia

Os levantamentos de riscos foram representados pelos Quadros 72 à 75 
e registros Fotográficos de 64 à 66, totalizando no ambiente, 1 (um) ambiente 
com Riscos Físico, 1 (um) ambiente com Riscos Químico, 1 (um) ambiente 
com Riscos Biológico, e 2 (dois) ambientes com Riscos Ergonômico e de 
Acidentes, sucessivamente.
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Após essa importante análise, levantamento e reconhecimento dos 
riscos, neste momento dialoga-se sobre a classificação da gravidade de 
cada risco levantado. Nesta fase, a pesquisa preocupou-se em deixar os 
Servidores mais à vontade possível e faz uma ressalva, que a classificação

realizada pelos presentes Servidores, quanto aos riscos ambientais, em 
(P) Pequeno, (M) Médio) e (G) Grande, foi de ambas as partes, tendo uma 
concordância onde a pesquisa se surpreendeu pela observações e riquezas 
dos detalhes informados, a capacidade de análise assertiva e consonância 
da avaliação com os locais visitados, entre a pesquisadora e servidores. Ou 
seja, não teve esse ou aquele servidor que analisou a gravidade de riscos de 
forma exagerada ou que não condissesse com as características reais dos 
respectivos locais.

Nesse contexto, isso gerou na pesquisadora uma enorme satisfação 
por, principalmente, perceber que tais servidores reconhecem a importân-
cia da preservação da saúde, através de métodos preventivos que possam 
atenuar, neutralizar e/ou eliminar os riscos existentes para a prevenção de 
doenças ocupacionais ou acidentes do trabalho. Além disso, oportunizou 
saber o quanto tais servidores conhecem sobre os riscos ambientais, dando 
subsídios para que na preparação de treinamentos educativos na área de 
Segurança do Trabalho e Ambiente, tais temáticas possam ser abordadas 
em níveis de conhecimento comuns.

Vale ressaltar que, seguindo essa lógica de levantamentos de dados para 
o mapeamento ambiental, a possibilidade de diálogo foi um dos fatores 
repercussores do sucesso da análise de cunho qualitativo, pois a visita-
ção apenas nos ambientes não propiciaria tamanha qualidade dos dados 
levantados.

Para a realização de uma análise qualitativa de sucesso, obviamente 
a experiência do pesquisador dentro da área, ou dos profissionais da área 
de Segurança do Trabalho seja repercussor para o levantamentos e reco-
nhecimentos dos riscos ambientais, não somente das legislações vigentes, 
mas com relação a classificação dos riscos ambientais e a familiarização 
com diferentes formas de analisar dados de entrevista - dos levantamentos, 
reconhecimentos e avaliação dos riscos ambientais.

Para que realize um estudo adequado, levando-se em conta que ele 
(pesquisador) ou (profissional da área) é, na realidade, um dos seu próprio 
instrumento de trabalho. Considerando-se que foi perceptível que este foi um 
fator determinante para o sucesso e sinergia de entrevistado e entrevistador 
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para os levantamento dos dados e, sucessivamente, a execução do Mapa de 
Riscos de cada ambiente visitado.

Como ilustrado no Gráfico 1, os Riscos Ergonômicos e de Acidentes 
foram identificado em todos os locais visitados, pois ambos coexistem em 
todos os ambientes.

Já os Riscos Físicos, Biológicos e Químicos são riscos com especifi-
cidades diferentes e foram encontrados em Laboratórios e Ambientes nos 
quais as atividades são mais relacionadas com tais riscos. Exemplo disso 
são os Riscos Químicos que são das atividades que fazem manuseio ou 
manipulação de produtos químicos em geral, ou também em Laboratórios 
nos quais há atividades com poeiras, solos, sedimentos variados, entre 
outros agentes desta classificação, conforme Quadro I - Grupos de Riscos 
Ambientais.

Os Riscos Biológicos é um grupo risco mais específico dos Laboratórios 
da Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia, nos quais foi possível 
realizar a visitação, de acordo com o manifesto de intenção dos Servidores 
da área de Anatomia, também foi identificado, em menor gravidade, em 
alguns locais que manipulam pesquisas com esgotos, ou arquivos como o 
CIDARQ e Biblioteca, que possuem acervo que podem desencadear contato 
com tais agentes através da proliferação de agentes biológicos advindos do 
acervo do Arquivo ou de livros da Biblioteca.

Dos 37 locais visitados, conforme o Grafico 1, pode-se afirmar que 
todos os locais possuem Riscos de Acidentes e Ergonômicos; 11 (onze) 
locais possuem Riscos Físicos que podem ser ruído ou radiação não ioni-
zante; 26 (vinte e seis) locais os servidores manipulam ou estão expostos a 
Agentes Químicos em geral ou poeira – Riscos Químicos; e 7 (sete) locais 
apenas estão envolvidos com Agentes Biológicos, merecendo destaque os 
Laboratórios da Anatomia (Campus II) que lidam habitualmente e intermi-
tentemente com amostras de animais, carnes, glândulas, vísceras, sangue, 
ossos, couros, pêlos e dejeções de animais e ectoparasitas, e na Anatomia 
Humana: com sangue, vísceras, glândulas, ossos, entre outros resíduos – 
Riscos Biológicos.

Sendo assim, os levantamentos apontam, através do Mapeamento 
Ambiental das áreas visitadas, alternativas para a prevenção de aciden-
tes e doenças do trabalho, além disso propicia que os Mapas Ambientais 
indiquem os riscos existentes em cada local e suas especificidades, ressal-
tando a importância dos usos de Equipamentos de Proteção Individuais, à 
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exemplo, além de outras medidas que podem ser aplicadas para a preven-
ção dos riscos.

Por meio do mapeamento individual das áreas foi possível demostrar, 
através da Figura 2 – Levantamento Genérico dos Riscos Ambientais no 
Campus I da Regional Catalão-UFG, os locais com os respectivos riscos 
específicos, para uma possível orientação de trabalhadores, usuários, visi-
tantes e da Comunidade Acadêmica como um todo; a indicação dos riscos, 
através da ilustração genérica, pode-se apoiar a Instituição para que sejam 
apresentados os riscos aos alunos ingressos e servidores recém-empossa-
dos, bem como para instruções sobre Segurança do Trabalho e medidas de 
ordem preventivas para prevenção de doenças e acidentes do trabalho.

Poderá servir também de amparo para as medidas de prevenção de 
incêndios, uma vez que se pode perceber que os locais que possuem Riscos 
Químicos deverão ser os locais com maior atenção para este quesito, pois 
são os locais que podem ocorrer incêndios devido a manipulação incorreta 
de algum agente químico ou derramamento acidental que possa repercutir 
em um princípio de incêndio, entre outras possibilidades elétricas.

Além disso, no que tange a agentes químicos, alguns locais cujas obser-
vações foram feitas nos Quadros de Levantamento de Riscos merecem 
destaques.

Considerações finais

Foi constatado, nesses ambientes, principalmente nos Laboratório de 
Química, que de acordo com o Anexo 13 da NR-15, há exposição a agen-
tes químicos dos quais a presente Norma diz que não há a necessidade de 
medição, uma vez que o seu manuseio já o classificam como ambientes 
com insalubridade de grau máximo, sendo eles hidrocarbonetos ou compos-
tos de Carbono, Solventes Aminoderivados Halogenados, Hidrocarbonetos 
Aromáticos e Cítricos, Fósforo Branco, Cromo, Arsênicos, Cromados e 
Bicromatos e de insalubridade de grau médio, sendo eles; Ácido Óxílico e 
Álcalis Cáusticos.

Os locais em que foram evidenciados esses aspectos sobre os agen-
tes químicos foram nas Unidades Acadêmicas Especial de Química e de 
Biotecnologia e nos Laboratórios de Anatomia. Embora talvez não seja o 
suficiente para que gere o direito aos adicionais de insalubridade e pericu-
losidade as atividades em que a exposição a circunstâncias ou condições 
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insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica, pois de acordo o art. 
3º do Decreto nº 97.458, 15.01.1989 o servidor que no exercício de suas 
atribuições fique exposto aos agentes nocivos à saúde apenas em caráter 
esporádico ou ocasional não tem a percepção dos adicionais. Esses locais 
deverão receber atenção redobrada com relação à prevenção de acidentes 
e doenças, além de serem propiciado treinamentos pertinentes ao manu-
seio correto destes agentes químicos reforçando a prevenção de acidentes 
e doenças ocupacionais.

Nos Laboratórios de Anatomia ainda identificou-se situações também 
que carecem serem destacadas, no que se refere a Agentes Biológicos, pois 
são áreas que desenvolvem atividades com peças anatômicas humanas e 
de animais. Sobretudo as peças de animais, não são feitas análises se tais 
animais silvestres, a exemplo, que podem ser portadores de doenças infec-
tocontagiosas, o que na NR-15 - Atividades e Operações Insalubres, em seu 
Anexo 14 - Agentes Biológicos, diz que são consideradas insalubridade de 
grau médio, trabalho e operações em contato permanente com pacientes, 
animais ou com material infecto-contagiante, em gabinetes de anatomia 
e resíduos de animais deteriorados. Sabendo-se que as normas são sub-
jetivas e, muitas vezes, podem ter diversas interpretações com relação à 
experiência empírica e profissional de quem a utiliza como base de análise 
de determinados casos, sobretudo, neste item de agentes químicos e bio-
lógicos, possibilitou ver que tais áreas carecem de atenção com relação a 
estes dois agentes principalmente. A intenção aqui não é entrar no mérito 
dos adicionais de insalubridade recebidos pelos servidores, mas sim, reco-
nhecer que há na Instituição, mais especificamente na Regional Catalão, 
agentes que, conforme a referida Norma cita, necessitam de atenção e que 
quanto maior o índice de insalubridade que classifique um ambiente, maior 
deverá ser a atenção dada a esses determinados locais para atenuar, neu-
tralizar ou eliminar, sempre que possível, estes agentes de riscos.
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A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UMA AÇÃO PEDAGÓGICA QUE CONTEMPLE 

O ACOLHIMENTO E A ADAPTAÇÃO

Benjamim Machado de Oliveira Neto1

Resumo: A pesquisa visa desenvolver um estudo teórico sobre a importân-
cia da prática do educador em valorizar o acolhimento e a adaptação na 
Educação Infantil, ainda mais quando não existe uma formação específica e 
a maioria dos profissionais trabalham utilizando a experiência que adquirem 
em contato com a rotina. Dessa forma, a criança que apresenta dificuldade 
em adaptar-se à escola, pode desenvolver reações emocionais, como o 
estresse, o medo e a ansiedade. Assim, o objetivo geral da pesquisa é de 
investigar as obras que abordam a ação pedagógica dos docentes acerca 
do acolhimento e da adaptação. Os objetivos específicos foram: apresentar 
o referencial teórico referente ao tema; analisar o processo de acolher o edu-
cando perante a complexidade de adaptar-se à realidade escolar; conhecer a 
organização, o planejamento e os métodos usados pelos professores. Para 
isso, a metodologia utilizada baseou-se a revisão bibliográfica e o estudo 
de literaturas especializadas, tais como: Alves (2011); Bassi (2011); Campos 
(2008); Duarte (2012); Grisa (2012); Haje (2017); Oliveira (2002). A qualifi-
cação do professor é uma ferramenta preciosa no momento de favorecer o 
acolhimento e a adaptação, que pode contribuir para o crescimento intelec-
tual, social e afetivo dos alunos, já que engloba o cuidar das necessidades 
e das individualidades das crianças em tal período escolar. A investigação 
permitiu conhecer: os aspectos das políticas nacionais da Educação Infantil; 
o processo de acolhimento e da adaptação; o papel do educador.
Palavras-chave: Formação dos Educadores, Educação Infantil, Acolhimento, 
Adaptação.
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Introdução

O período escolar é um processo complexo para os estudantes no 
momento que ingressam a escola, seja durante a escolarização e toda 
vez que muda de nível escolar, já que é uma situação que a criança se 

depara com um mundo novo e tem que lidar com diversas atividades.
O referido processo é momento ímpar na vida escolar dos alunos, tanto 

por uma questão de primeiro contato com o meio social quanto adaptar-se 
à nova realidade, tendo em vista que a criança é separada dos pais e começa 
a conviver com pessoas desconhecidas, que pode gerar sofrimento, ansie-
dade e traumas.

A pesquisa se justificou por entender a importância de do docente tra-
balhar o acolhimento e a adaptação na Educação Infantil, pois uma criança 
adaptada tem mais chances de desenvolver a confiança, a autonomia e a 
aprendizagem, que exige uma ação pedagógica orientada e especializada.

Para mediar a dificuldade e o conflito emocional existente no período da 
escolarização das crianças, o professor aparece como uma peça funda-
mental para ajudar no processo de acolhimento e da adaptação, que pode 
contribuir para o bem estar, o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos.

Um lar estável e estrutura familiar é importante para o acolhimento da 
criança, tendo em vista que pode ocorrer do aluno não estar bem psico-
logicamente no dia em que vai para escola ou até mesmo no decorrer do 
semestre, devendo entrar em cena, dentro do possível e das condições, o 
professor cuidador, afetuoso e qualificado.

Dessa forma, os educadores possuem uma função essencial no pro-
cesso adaptativo das crianças, não devendo exercer apenas uma função, 
mas de estarem preparados para lidar com as diversas situações que se 
deparam no cotidiano, devendo levar em conta as necessidades psicológi-
cas, biológicas e sociais de tais indivíduos.

Por isso, o docente tem que buscar a qualificação e outras formações, 
para que seja possível oferecer as condições adequadas para o desenvolvi-
mento das crianças no período que começam a estudar, bem como a escola 
deve fazer a sua parte e desempenhar o seu papel, devendo estar preparada 
e organizada.

A relevância da investigação foi de refletir que o acolhimento e a adap-
tação é período de mudança, de adaptação e de renovação na vida escolar, 
que envolve a criança, o professor e a família, devendo o educador promover 
um ambiente adequado e estimular o desenvolvimento dos estudantes.
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Metodologia

A metodologia pautou-se na revisão bibliográfica, que englobaram um 
conjunto de autores e profissionais, sendo eles: Alves (2011); Bassi (2011); 
Campos (2008); Duarte (2012); Grisa (2012); Haje (2017); Oliveira (2002).

A investigação permitiu construir um trabalho com base em livros, teses, 
monografias e artigos científicos, que possibilitou elaborar os seguintes tópi-
cos: os aspectos das políticas nacionais da Educação Infantil; o processo de 
acolhimento e da adaptação; o papel do educador.

Desenvolvimento

Finalizado a introdução e metodologia, que permitiu construir uma parte 
do conteúdo da pesquisa, torna-se conveniente começar o próximo tópico 
do estudo, no caso, os aspectos das políticas nacionais da Educação Infantil.

Com advento dos direitos e das garantias no âmbito da Educação Infantil, 
os autores começaram a estudar a postura das crianças e teorizaram que a 
infância é uma fase especial da vida, que reforçou a ideia dos alunos terem 
as necessidades protegidas, que resultou em uma legislação reconhecida 
pela Constituição Federativa do Brasil de 1988 (OLIVEIRA, 2002).

O teórico Cury (1998, p.11) apresenta um estudo que cita o movimento 
social como um fator que contribuiu para a incorporação da Constituição 
Federal e a construção de direitos que contemplam a Educação Infantil, 
devendo o Estado atender as necessidades das crianças e as demandas da 
população:

(...) a Constituição incorporou a si algo que estava presente no 
movimento da sociedade e que adivinha do esclarecimento 
e da importância que já se atribuía à educação infantil. [...] Ela 
não incorporou esta necessidade sob o signo do amparo ou da 
assistência, mas sob o signo do Direito, e não mais sob o amparo 
do cuidado do Estado, mas sob a figura do dever do Estado. Foi 
o que fez a Constituição de 88: inaugurou um direito, impôs ao 
Estado um dever, traduzindo algo que a sociedade havia posto. 
(CURY, 1998, p.11)

Conforme o texto do autor, a Constituição Federal foi essencial para 
regulamentar o direito e garantias das crianças ao acesso à escola, bem 
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como proporcionou a gratuidade do ensino público em todas as modalida-
des e níveis do sistema escolar, com base em uma concepção pedagógica e 
de políticas educacionais, que contribuiu para o desenvolvimento cognitivo, 
social, afetivo, histórico, humano e cultural dos estudantes.

Após a construção de um sistema de políticas públicas para assegurar o 
direito das crianças e dos adolescentes, a educação ganha uma legislação 
chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o dispositivo legal n° 
9394/96, que resultou em novas formas de organização e prática educativa 
voltadas para os níveis escolares, inclusive, para a definição do ensino infan-
til como a primeira etapa do modelo básico educacional.

Para compreender a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
o Conselho e o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, como um con-
junto de direitos e garantias conquistadas do decorrer da história, analisa-se 
o pensamento da teórica Maria Clotilde Ferreira (2000, p. 184):

Inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos direitos huma-
nos. O ECA estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização 
de políticas públicas voltadas para a infância, tentando com isso 
impedir desmandos, desvios de verbas e violações dos direitos 
das crianças. Serviu ainda como base para a construção de uma 
nova forma de olhar a criança: uma criança com direito de ser 
criança. Direito ao afeto, direito de brincar, direito de querer, direito 
de não querer, direito de conhecer, direito de sonhar. Isso quer 
dizer que são atores do próprio desenvolvimento. (FERREIRA, 
2000, p.184)

Conforme a teoria do estudioso, a LDB foi uma conquista para a família, 
a comunidade, a educação e o Estado, no sentido que trouxe um conjunto de 
políticas públicas e apoio do governo para garantir os direitos das crianças e 
dos adolescentes, que permitiu combater desvios na administração escolar 
e a proteger o desenvolvimento dos alunos.

Assim, as instituições começam a assumir uma função mais peda-
gógica, com base em um conjunto de políticas educacionais e na lei, que 
possibilitou elaborar documentos e normas que influenciaram o contexto da 
Educação, tais como: Referencial Curricular para Educação Infantil; Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação Infantil; Parâmetros Nacionais de 
Qualidade para Educação Infantil; Parâmetros Básicos de Infraestrutura 
para Instituições de Educação Infantil (DUARTE, 2012).
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O teórico Alves (2011, p.31) explica a proposta dos documentos e as polí-
ticas nacionais para a Educação Infantil, como um modo de analisar que tais 
iniciativas englobam um conjunto de princípios e medidas pedagógicas, que 
buscam aperfeiçoar as prática do educador, a estimular as habilidades e a 
promover o desenvolvimento das crianças:

Apresentam caráter mais aberto e democrático, propondo que as 
propostas pedagógicas devem respeitar princípios éticos (desen-
volvimento da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 
do respeito ao bem comum), estéticos (formação para o exercício 
da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade 
de manifestações artísticas e culturais) e políticos (exercício pro-
gressivo dos direitos e deveres da cidadania, da criticidade e da 
democracia) e integrar educação e cuidado. (ALVES, 2011, p.31)

Ao analisar o texto, percebe-se a importância de tais documentos para o 
avanço da Educação e o ensino infantil, tornando o modelo antigo que tinha 
uma proposta assistencialista em um sistema que valorizam as necessi-
dades das crianças, as particularidades dos estudantes, a socialização e a 
autonomia.

Através da ampliação de investimentos e a elaboração de um novo modelo 
de políticas nacionais, com a influência do Banco Mundial e de instituições 
bancárias internacionais, deu origem a criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), a partir da ementa constitucional n° 14, no dia 12 de Setembro de 
1996 (CAMPOS, 2008).

Com a extinção do FUNDEF, o governo criou uma nova política nacional 
intitulada de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB), cuja a proposta 
tinha por finalidade equilibrar a distribuição de recursos e de oferecer um 
investimento maior para a Educação Infantil, com base na Lei n° 11.494, no 
dia 20 de Julho de 2007 (BASSI, 2011).

Após a implantação de melhorias para na Educação Infantil, como um 
modo de estimular o investimento e a qualidade do ensino, outro aconteci-
mento marcou o contexto histórico, mais especificamente, a partir ano de 
2003 a 2005, em um momento que envolveu a participação do MEC e da 
SEB (Secretaria de Educação Básica), que deu início a elaboração de um 
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documento intitulado de Política Nacional da Educação Infantil (GRISA, 
2012).

Nesse sentido, o PNE é uma política que estabelece um documento refe-
rente aos objetivos, metas e diretrizes para a Educação Infantil, devendo 
existir um ensino pautado uma ação pedagógica que cuide e eduque, 
levando em conta o desenvolvimento e as necessidades das crianças, além 
de assegurar o espaço escolar, materiais, equipamentos, estrutura física e o 
funcionamento adequado das instituições.

Com tantas elaborações de documentos no decorrer da história, que 
resultou em um conjunto de movimentos sociais, políticos e científico em 
favor dos direitos das crianças, a civilização não parou de lutar por um ensino 
de qualidade, sendo uma mobilização que permitiu a formulação de uma 
nova política nacional, a Base Nacional Comum Curricular (CAMPOS, 2013).

O processo de formulação do documento da BNCC não foi realizado de 
uma vez e nem em um período, mas que durante a história teve que pas-
sar por três etapas até chegar a aprovação e homologação, que possibilitou 
criar a primeira versão em Setembro de 2015, a segunda em Maio de 2016 e 
a terceira em Dezembro de 2017 (HAJE, 2017).

A BNCC é um documento que normaliza a aprendizagem e o desenvolvi-
mento das crianças ao logo da vida escolar, considerado as habilidades, as 
competências, as necessidades, a igualdade, as individualidades e o con-
texto histórico dos aluno(a)s, que engloba o processo de escolarização e de 
socialização, além de discutir e refletir sobre as ações pedagógicas.

O segundo componente do estudo abordou o processo de acolhimento 
e da adaptação na Educação Infantil, que mostra a relação da criança com 
tal período escolar, já que é um momento importante para a construir a con-
fiança, a autonomia e a autoestima dos estudantes.

No decorrer da história, o período escolar foi considerado uma forma de 
controlar e domesticar as crianças, com base em um sistema que ignorava 
o choro e que não considerava as necessidades dos alunos, não existindo 
ainda, o processo de interação e socialização, que possibilitaria a criança ter 
mais chances de adapta-se a rotina e a nova realidade.

Desse modo, o período de acolhimento aparece como um fator de suma 
importância para a construção da segurança e da confiança da criança, 
sendo um processo que não deve ser abordado apenas no começo das 
aulas, mas que precisa ser realizado durante a rotina escolar e em todas as 
situações que os alunos estejam envolvidos.
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A autora Gisele Ortiz (2000, p.04) vai apresentar um estudo sobre o 
acolhimento e a sua importância para o desenvolvimento da criança, mais 
especificamente, as etapas que envolvem tal processo e que não pode ser 
um fator considerado somente no início das aulas, a estudiosa vai explicar 
que:

O acolhimento traz em si a dimensão do cotidiano, acolhimento 
todo dia na entrada, acolhimento após uma temporada sem vir 
à escola, acolhimento quando algum imprevisto acontece e a 
criança sai mais tarde, quando as outras já saíram, acolhimento 
após um período de doença, acolhimento por que é bom ser rece-
bida e sentir-se importante para alguém. (ORTIZ, 2000, p.04)

De acordo com a autora, o período de acolhimento das crianças a uma 
nova realidade um processo complexo, tanto para a família quanto para os 
professores, seja em casa, na escola, no meio social ou em qualquer outro 
lugar, que mostra a importância da instituição oferecer um planejamento 
que possibilite desenvolver métodos especiais para deixar os estudantes 
familiarizados com o novo ambiente.

Por esta razão, o período de adaptação mostra-se um processo amplo e 
que exige uma prática docente que utilize métodos estratégicos, tanto para 
abordar a rotina escolar quanto para auxiliar no momento das ausências dos 
pais, já que a sala de aula é um lugar que as crianças expressam reações 
de medo, ansiedade, estresse, devendo a instituição desenvolver uma forma 
mediadora capaz de equilibrar o conflito, o aprendizado e a socialização.

É conveniente verificar a explicação da autora Natasha Sheffer (2003, 
p.75) acerca do comportamento e das emoções das crianças no ambiente 
escolar, como uma forma de analisar que o docente precisa ter uma ação 
afetiva e um olhar sensível, para que seja possível trabalhar de modo ade-
quado a adaptação dos estudantes:

Ser afetivo não é simplesmente gostar e ser meigo, mas é conhe-
cer a história pessoal e social do aluno. Estabelecer um vínculo é 
papel do professor, mas o aluno tem que estar pronto para isso. 
Compete ao professor ter sensibilidade suficiente para preparar e 
criar o vínculo. O professor tem que ter essa aptidão de saber aco-
lher a criança. Acreditamos que para organizar a aprendizagem é 
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necessário uma organização interna: uma criança que não se dá 
bem com o professor, não aprende, o emocional bloqueia e isso 
acontece com os adultos e as crianças. (SHEFFER, 2003, p.75)

Com base na obra, torna-se possível compreender que o educador não 
é somente um instrumento que repassa o conhecimento, mas que tem um 
papel de suma importância para verificar a história e os fatores sociais da 
criança, sendo uma situação que o professor deve mostrar preparado e sen-
sibilidade para construir o vínculo com os alunos, devendo criar uma relação 
saudável, acolhedora e afetiva.

Para que seja um momento tranquilo para as crianças no período do 
acolhimento e da adaptação, o pedagogo deve se apropriar das teorias que 
falam do assunto e que trouxeram mudanças para o campo da Educação, 
com o objetivo de aperfeiçoar a prática e de elaborar novas estratégias para 
aplicar em sala de aula.

O terceiro assunto da pesquisa englobou o papel educador em mediar o 
processo de acolhimento e da adaptação das crianças, uma vez que a prá-
tica educativa não é realizado somente na ação de educar, mas que envolve 
um conjunto de métodos e de estratégias, devendo o pedagogo ter uma 
postura afetiva e profissional.

O pedagogo tem um papel essencial para contribuir com o acolhimento 
e a adaptação das crianças, como um mediador para trabalhar o processo 
da afetividade, da compreensão e da comunicação, para criar um ambiente 
de troca de ideias, de fornecer a oportunidade aos alunos de pensarem nas 
situações e a buscarem uma noção da realidade (REGO, 2005).

A ação pedagógica do educador não é realizada apenas no ato cuidar 
e educar, mas envolver métodos, planejamento e estratégias, como a arti-
culação dos trabalhos que possibilitam criar um ambiente de diálogo e a 
organização dos materiais, sendo uma forma que os educadores venham a 
desenvolver atividades e participarem da rotina escolar.

Por meio de uma prática educativa e de um trabalho de adaptação, o 
docente pode desenvolver atividades que contribuam com a construção da 
autoestima e autonomia das crianças com o meio que está inserido, devendo 
gerar oportunidades para os alunos viverem novas situações e experiências.

O estudo de Pimenta e Lima (2008, p. 41), traz um conjunto de informações 
que explica o papel do docente vai além de ministrar a aula e desempenhar 
uma função, no sentido que o profissional deve ter experiência, habilidade e 
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conhecimento, como uma forma de construir uma prática social em favor 
do desenvolvimento das crianças:

De acordo com o conceito de ação docente, a profissão de edu-
cador é uma prática social. Como tantas outras, é uma forma de 
se intervir na realidade social, no caso por meio da educação que 
ocorre não só, mas essencialmente, nas instituições de ensino. 
Isso porque a atividade docente é ao mesmo tempo prática e 
ação. (PIMENTA; LIMA, 2008, p.41)

Conforme a obra do estudioso, a prática educativa no ensino infantil deve 
ser uma ação social, tanto para construir um ambiente de interação quanto 
para criar uma relação com o meio, com a finalidade de contribuir não ape-
nas para o processo cognitivo, mas trabalhar a adaptação, a conhecer novos 
métodos e reaprender de forma significativa.

Por isso, o educador deve buscar aperfeiçoar as habilidades, para que 
seja possível estimular a autoestima e as várias formas de representação 
do mundo que a criança faz parte, que mostra as diversas possibilidades de 
trabalhar o lugar que está inserido e a desenvolver o aprendizado por meio 
da exploração de novas realidades.

É devido acrescentar na estrutura do relatório o estudo de Nilson José 
Machado (1996, p.52) para fundamentar o conteúdo sobre as vivências 
e aprendizagem, como uma forma de compreender a representação da 
criança em tal período do desenvolvimento, conforme a explicação do autor:

[...] por um lado, a limitação a atividades “concretas”, de mani-
pulação, é insuficiente, mesmo nas séries iniciais do ensino; as 
atividades operatórias mais fecundas costumam relacionar-se 
diretamente com a realização de algum projeto, ainda que bas-
tante incipiente, no nível das concepções. Por outro lado, ainda 
que pareça possível durante certos períodos, é insólito – e muito 
mais difícil – trabalhar-se apenas no nível das concepções, sem 
relações diretas com objetos materiais, ainda que através de 
suas representações. (MACHADO, 1996, p.52)

De acordo com o autor, analisa-se que o processo de aprendizagem da 
criança ocorre no meio que está inserido, sendo uma situação que passa do 
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concreto para o abstrato e da experiência para interação, para que seja pos-
sível construir o saber e o desenvolvimento dos alunos na Educação Infantil.

É importante analisar o estudo Lev Vygotsky (2003, p.121) acerca do pro-
cesso educativo no ensino infantil e a influência das reações emocionais 
para o processo adaptativo, sendo uma situação que pode utilizar atividades 
para desenvolver as emoções e o pensamento, que gera um resultado mais 
satisfatório, como é explicado pelo autor:

As reações emocionais exercem uma influência essencial e abso-
luta em todas as formas de nosso comportamento e em todos os 
momentos do processo educativo. Se quisermos que os alunos 
recordem melhor e exercitem mais seu pensamento, devemos 
fazer com que essas atividades sejam ensinadas e instigadas 
emocionalmente. A experiência e a pesquisa têm demonstrado 
que um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais 
sólida, firme e prolongada que um feito indiferente. (VYYGOTSKY, 
2003, p.121)

Segundo o autor, as reações emocionais são importantes para a adapta-
ção e para o desenvolvimento das crianças, que demonstra a necessidade 
do professor ensinar de forma afetiva e a criar métodos que estimule a inte-
ração, que pode influenciar no processo do pensamento, do comportamento 
e das relações com os colegas.

Resultados e discussão

Conforme o referencial teórico, analisou-se que a vivência das criança no 
período escolar deve envolver um processo de acolhimento e de adaptação 
significativa, para que venha a gostar da escola, a conviver melhor com os 
outros e a não ter dificuldades de participar das atividades, devendo o peda-
gogo trabalhar os conceitos já adquiridos, utilizando de tal momento para 
explorar novas situações.

As novas situações e desafios não são apenas para as crianças, mas é 
um momento complexo para o professor, ainda mais para um profissional 
que é responsável por ministrar a aula e a lidar com uma sala cheia de estu-
dantes, cada um com individualidade e necessidade, demonstrando que o 
período de acolhimento e da adaptação engloba à docência.
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O professor deve observar a prática e o método utilizado em sala de aula, 
ainda mais quando os alunos são crianças e que é uma fase da vida que 
exige um cuidado especial, no sentido de perceber o nível de abstração da 
prática que expõe e se tais informações estão à altura do desenvolvimentos 
das crianças.

Para oferecer um período de acolhimento e adaptação de qualidade é 
necessário que o Estado invista na educação básica e na formação con-
tinuada dos professores, mas é uma realidade distante e que afeta no 
rendimento das crianças, sendo uma situação que vem chamando a aten-
ção de teóricos e virando objeto de debates no ambiente escolar, acadêmico 
e científico.

O docente pode realizar um trabalho que leva em conta o vínculo afetivo 
para facilitar o processo de acolhimento e adaptação das crianças, como 
um fator essencial para construir a interação com os adultos e os colegas, 
devendo ser fortalecidos e expandidos no decorrer da rotina escolar.

Assim, o docente pode construir um ambiente que possibilita trabalhar 
diversos fatores sociais, afetivos e cognitivos, com a finalidade de criar uma 
reflexão da ação pedagógica e do desenvolvimento das crianças, para que 
seja possível oferecer um ensino de qualidade que contribua para o acolhi-
mento e a adaptação na Educação Infantil.

Considerações finais

A pesquisa mostrou a importância da formação dos professores da 
Educação Infantil, para que seja possível desenvolver um trabalho que 
valorize o acolhimento e a adaptação, como uma forma de refletir sobre a 
complexidade de tal processo na vida escolar das crianças, que exige uma 
ação pedagógica especializada e de um olhar afetivo.

O Ensino Infantil é um espaço que envolve, principalmente, os fatores 
sociais, motoras, cognitivas e afetivas da criança, devendo o educador que 
procura aprimorar o conhecimento e qualificação diante de uma realidade 
desfavorável a sua prática, levar em conta as vivências e as experiências dos 
estudantes.

Por isso, o afeto entre professor e aluno é precioso para construir uma 
relação que possibilite favorecer o processo de acolhimento e de adaptação, 
que pode contribuir para a socialização de um ser que está em crescimento 
intelectual, social e afetivo, já que engloba o cuidar das necessidades e das 
individualidades das crianças em tal período escolar.
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No entanto, o docente tem buscar a qualificação e outras formações, 
para que seja possível oferecer as condições adequadas para o desenvolvi-
mento das crianças no período que começam a estudar, bem como a escola 
deve fazer a sua parte e desempenhar o seu papel, devendo estar preparada 
e organizada.

Outro assunto que é possível analisar no estudo em questão, trata-se da 
importância do objeto para a escolarização e a vida das crianças, bem como 
a pesquisa é um campo novo e que precisa ser mais investigado, já que é 
um ambiente significativo para a construção da autoestima, da confiança e 
da aprendizagem dos educandos.

Observou-se ainda no estudo que, o professor tem uma função de suma 
importância no momento de trabalhar o período de acolher e de adaptar 
a criança, devendo possuir habilidade, conhecimento e formação, mas que 
acaba se deparando com diversos problemas no caminho e que prejudica o 
aperfeiçoamento da prática educativa, como a desvalorização do salário, a 
falta de experiência e a desmotivação em buscar novos saberes.

Por fim, o referido período é um momento valioso para a criança, inde-
pendente da sua classe social e história de vida, sendo um processo que 
afeta a todos, no sentido que o  indivíduo está exposto a sofrer influência 
do meio e com as novas experiências, mostrando que tal construção ocorre 
desde o nascimento, com o passar do tempo e reaparece toda vez que surge 
uma nova situação.
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GESTÃO PÚBLICA E FINANCEIRA ESCOLAR: A VISÃO 
DO DIRETOR DE UMA ESCOLA NO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ

Benjamim Machado de Oliveira Neto1

Resumo: O referido artigo científico teve como proposta elaborar um tra-
balho que aborda a concepção de um diretor sobre o tema gestão pública 
e financeira, a partir de uma visita realizada na escola Pública de Ensino 
Fundamental I, na instituição denominada Flávio Portela Marcílio, na cidade 
de Quixadá, no interior do Estado do Ceará. A pesquisa buscou construir um 
objeto que promova a reflexão sobre o papel da gestão no sistema finan-
ceiro do colégio em questão, como um modo de trabalhar o conhecimento 
teórico/prático. Os objetivos específicos foram: apresentar o referencial teó-
rico sobre o tema; conhecer o papel do gestor frente ao desafio de trabalhar 
na gestão pública e financeira da escola, como o funcionamento, a organi-
zação e o planejamento; Analisar as principais fontes recursos, o repasse 
de verbas, a fiscalização externas e prestação de contas, levando em conta 
os desafios encontrados pela gestão. A importância de abordar o assunto 
é um modo de discutir que a gestão é a atividade pela qual são mobiliza-
dos um conjunto de procedimentos e meios para se atingir os objetivos da 
organização. O estudo teve como base a revisão bibliográfica, a abordagem 
qualitativa e entrevista por meio de questionário semiestrutura. Portanto, a 
gestão pública financeira da escola é trabalhado de acordo com as neces-
sidades da instituição, com as práticas pedagógicas que direcionam as 
atividades e a realidade dos agentes escolares, que reflete a identidade da 
instituição.
Palavras-chave: Gestão, Pública, Financeira, Diretor, Quixadá.
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Introdução

A referida pesquisa tem a proposta de elaborar um relatório que visa 
coletar o relato do gestor sobre a gestão pública financeira, com base 
em um roteiro de entrevista, a partir de uma visita realizada na escola 

de Ensino Fundamental I, na instituição denominada Flávio Portela Marcílio, 
na cidade de Quixadá, no interior do Estado do Ceará.

Nesse sentido, o estudo teve como base as leituras de textos e discussões 
em sala de aula, em contato com a disciplina de Gestão Pública, Patrimonial 
e Financeira da escola, que permitiu analisar diversos assuntos na respec-
tiva área, sendo uma forma de conhecer o funcionamento, os desafios e as 
perspectivas do sistema financeiro escolar.

A pesquisa busca construir um trabalho que promova a reflexão sobre 
o papel do gestor no sistema financeiro da escola em questão, como um 
modo de trabalhar o conhecimento teórico/prático e analisar a coleta de 
informações relevantes acerca da gestão pública, patrimonial e financeira.

Os objetivos específicos foram: apresentar o referencial teórico sobre o 
assunto; conhecer o papel do gestor frente ao desafio de trabalhar na gestão 
pública e financeira da escola, como o funcionamento, a organização e o 
planejamento; analisar as principais fontes recursos, o repasse de verbas, a 
fiscalização externas e prestação de contas, levando em conta os desafios 
encontrados pela gestão.

A importância de desenvolver o trabalho é uma forma de analisar que a 
gestão pública um instrumento pela qual são mobilizados diversos procedi-
mento e meios para se atingir os objetivos na escola, que engloba inúmeros 
agentes e fatores administrativos, tais como: planejamento de ações; esta-
belecer prioridades; prestação de contas; transparências dos investimentos; 
gerenciamento de recursos; a participação democrática; organização esco-
lar, pedagógica e técnica.

Porém, quando o assunto é gestão pública financeira, a maioria das pes-
soas e dos profissionais enxergam a administração como se fosse o único 
responsável pelo sucesso ou fracasso da escola, mas existem diversos fato-
res que influenciam em tal desempenho, seja positivo ou negativo, como a 
falta do apoio do Estado, os baixos salários dos professores, as péssimas 
condições de trabalho e a precariedade das escolas.
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Metodologia

O procedimento metodológico teve como base a investigação bibliográ-
fica, além da abordagem qualitativa e entrevista por meio de questionário 
semiestruturado com o gestor, que possibilitou criar um diálogo com a ges-
tão e a escola, com a finalidade de analisar a visão do diretor sobre a gestão 
pública financeira.

As literaturas utilizadas na pesquisa englobaram um conjunto de autores 
e profissionais, como um modo de fundamentar o conteúdo e a conhecer 
o estudo sobre o tema em questão, sendo eles: Candau (2003); Libâneo 
(1992); Oliveira (2011); Reda; Ujiie (2009); Rinaldi (2002); Seabra; Sousa 
(2010); Schitz (2000); Soares (2010).

O conteúdo da entrevista foi dividido em 10 perguntas e direcionadas para 
o gestor, sendo um questionário que abrange o papel do diretor no sistema 
financeiro; na escola existe órgãos para tratar das questões financeiras; 
quais são as principais despesas e gastos da instituição; como é realizado 
o gerenciamento das verbas repassadas; é oferecido formação para os 
gestores sobre o sistema financeiro; como é feito a fiscalização externa e 
prestação de conta; quais são os desafios encontrados pela gestão quanto 
aos recursos financeiros da escola.

Desenvolvimento

Concluído a introdução, que possibilitou fundamentar uma parte da 
estrutura da pesquisa, como foi possível acompanhar anteriormente, faz-se 
necessário começar o próximo tópico referente ao conteúdo sobre o papel 
da gestão escolar no âmbito escolar.

Durante o processo histórico, político e econômico da humanidade, a 
educação passou por transformações no modelo e na prática pedagógica, 
na qual o sistema escolar foi reconhecido como um lugar que oferecia o 
processo de ensino e aprendizagem, tendo o professor como o principal res-
ponsável pelo ato de ensinar e a família encarregada de educar, conforme os 
valores, normas e cultura em cada período (CARVALHO, 2002).

Assim, as transformações na educação influenciaram no sistema tra-
dicional de ensino e nas ações pedagógicas, que ampliou o atendimento 
as classes minoritárias, com base no pensamento que o ser humano é 
composto por particularidades e que a escola é um ambiente de diferentes 
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grupos sociais, para que seja possível garantir o acesso e a inclusão de 
todos na escola.

Na atualidade, a gestão escolar deve possuir um conjunto habilidades 
para lidar com a realidade da escola e dos alunos, que possibilita trabalhar 
com diversos instrumentos pedagógicos e a complementar a prática do 
educador, deixando o ambiente escolar mais atraente para criar estratégias, 
tanto para construir uma metodologia diferente que provoque a reflexão 
quanto para o desenvolvimento crítico dos estudantes. (VEIGA, 1998)

Dessa forma, a gestão não possuem somente um conjunto de habilida-
des e um papel administrativo a desempenhar no âmbito escolar, bem como 
não é responsável por resolver problemas e tomar decisões, mas, antes de 
tudo, deve ser um conhecedor da sala de aula, que tem a capacidade de 
entender a complexidade das situações que ocorrem na escola e a colabo-
rar com todos os profissionais na construção do ensino-aprendizagem dos 
estudantes.

Nesse sentido, o ato de promover o saber e a aprendizagem, bem como o 
senso crítico e a formação dos estudantes, não é um trabalho fácil e requer 
a colaboração de todos os profissionais da escola, com base em uma tarefa 
coletiva que engloba a sala de aula, ações pedagógicas, os espaços da ins-
tituição, a comunidade e a família.

O estudo do autor Marcelo Soares (2010, p. 04) é fundamental para 
entender a importância da gestão desenvolver um trabalho em grupo e a 
explorar todos os espaços da escola, para que seja possível construir um 
conhecimento que vai além da sala de aula e que contribui para o processo 
de formação dos alunos:

O trabalho coletivo implica uma compreensão mais ampla da 
escola. É preciso que os diferentes segmentos e atores que 
constroem e reconstroem a escola aprendam suas várias dimen-
sões e significados. Isso porque o caráter educativo da escola 
não reside apenas no espaço em sala de aula, nos processos de 
ensino e aprendizagem, mas se realiza, também, nas práticas e 
relações que aí se desenvolvem. A escola educa não apenas nos 
conteúdos que transmite, à medida que o processo de formação 
humana que ali se desenvolve acontece também nos momen-
tos e espaços de diálogo, de lazer, nas reuniões pedagógicas, na 
postura de seus atores, nas práticas e modelos de gestão viven-
ciados. (SOARES, 2010, p. 04)
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O trabalho da gestão abrange os problemas da sociedade, que é neces-
sário criar uma relação entre a sala de aula, o cotidiano e a comunidade, 
ainda mais quando o ensino vem sofrendo influência da política, economia, 
tecnologia e comunicação, sendo um desafio para a gestão lidar com tal 
momento e analisar as mudanças que atingem o ambiente escolar.

Por sua vez, a função da gestão deve ter a preocupação, habilidade e 
responsabilidade de desenvolver junto com os professores e profissionais 
uma ação pedagógica que trabalhe as diferenças sociais, devendo incluir 
a questão do gênero, etnia, raça, sexualidade, desigualdade, preconceito 
e violência, para que seja possível oferecer uma educação que valorize a 
diversidade humana e a cidadania.

Uma forma de analisar o assunto sobre a atuação da gestão e ação 
pedagógica que aborda a diversidade cultural e as diferenças sociais, que 
mostra a importância de um trabalho que promova a reflexão e a consciên-
cia dos estudantes acerca das desigualdades existentes na sociedade, o 
estudo de Vera Maria Candau (2003, p. 161) traz um conteúdo fundamental 
para conhecer tal situação e entender o papel da escola:

Uma ação docente multiculturalmente orientada, que enfrente 
os desafios provocados pela diversidade cultural na sociedade e 
nas salas de aulas, requer uma postura que supere o “daltonismo 
cultural” usualmente presente nas escolas, responsável pela 
desconsideração do “arco-íris de culturas” com que se precisa 
trabalhar. Requer uma perspectiva que valorize e leve em conta a 
riqueza decorrente da existência de diferentes culturas no espaço 
escolar.

De acordo com a obra da autora, a sala de aula é um lugar de diálogo, 
colaboração e orientação, tanto da gestão com a escola e comunidade 
quanto os professores com os estudantes, que exigem dos profissionais um 
conjunto de habilidades, planejamento, organização e ação pedagógica, já 
que a sociedade e o ambiente escolar é composto por pessoas de diversas 
culturas, raças e etnias.

Nesse sentido, a escola é um local social que trabalha as relações entre o 
ensino, a sociedade e cidadania, que cria um ambiente de interação, colabo-
ração e participação dos alunos, educadores, profissionais, gestores, família 
e comunidade, sendo um espaço que reúnem grupos sociais e culturais, 
com a sua particularidade, subjetividade e potencialidade.
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Finalizado o conteúdo sobre o papel da gestão escolar, que possibilitou 
analisar que escola é um espaço de participação, colaboração e diálogo 
com todos os profissionais, deve-se começar o próximo tópico da pesquisa, 
no caso, o trabalho coletivo da gestão escolar em favor do planejamento e 
a organização.

A organização e planejamento do ambiente escolar deve construir um 
trabalho que possibilite conhecer a realidade das crianças, com o objetivo 
de criar uma articulação com a socialização e a aprendizagem, que envolva 
diversas formas de linguagem, no sentido que o professor tem que organizar 
o tempo, o espaço, o material e a prática educativa, conforme as experiên-
cias e vivências dos estudantes (SEABRA; SOUSA, 2010).

Dessa forma, a instituição deve elaborar uma ação pedagógica junto com 
os educadores e profissionais e, ao mesmo tempo, acolher o aluno de forma 
individual e coletiva, abordando as diversas situações e grupos sociais exis-
tentes em sala de aula, para que seja possível se apropriar dos diferentes 
espaços, tempo e material.

O estudo da teórica C. Reggio Emilia Rinaldi (2002, p. 77) é um conteúdo 
que aborda o espaço, o tempo e o material, como uma forma de analisar que 
é um local que não apenas tem uma função, mas que pode desenvolver um 
trabalho que permite criar uma interação da criança com o meio que está 
inserido:

[...] O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o indivíduo 
e o grupo, que propicie a ação e reflexão. Uma escola ou creche 
é antes de tudo, um sistema de relações em que as crianças e 
os adultos não são apenas formalmente apresentados e orga-
nizados, que são uma forma de nossa cultura, mas também a 
possibilidade de criar uma cultura. [...] É essencial criar uma 
escola ou creche em que todos os integrantes sintam-se acolhi-
dos, um lugar que abra espaço às relações. (RINALDI, 2002, p.77)

Conforme a autora, o espaço escolar é um lugar amplo e significativo 
para as crianças, tanto para construir a relação com o meio social quanto 
a interação com os adultos, como uma função de estimular a capacidade 
ativa dos estudantes, que demonstra a importância de implantar um sis-
tema de organização e planejamento que vai além do padrão estabelecido 
pelo governo.
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A escola deve organizar e planejar um ambiente flexível, com base nas 
experiências e vivências das crianças, devendo promover o bem estar, a 
autonomia e a confiança, em que o aluno sinta-se acolhido e desperte o 
sentimento de pertencimento do lugar que está inserido, sendo uma situa-
ção que permita desenvolver novos aprendizados (REDA; UJIIE, 2009).

Assim, a criança não basta fazer parte de um ambiente escolar organi-
zado e planejado, mas que o professor deve desempenhar um papel que 
desafie as capacidades e competências dos estudantes, no sentido que 
desenvolva a autonomia e a confiança, devendo existir a união do sujeito 
com o lugar que está inserido e na relação com os adultos.

Uma maneira de conhecer a relação entre a organização e o planeja-
mento no ambiente escolar na Educação Infantil, faz-se necessário incluir 
na estrutura do trabalho o estudo de Egídio Schitz (2000, p. 101), como uma 
forma de refletir sobre a importância de realizar uma atividade elaborada e 
em uma ação pedagógica:

Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O 
planejamento é uma espécie de garantias de resultados. E sendo 
a educação, especialmente a educação escolar, uma atividade 
sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela 
necessita evidentemente de planejamento muito sério. Não se 
pode improvisar a educação, seja ela qual for o seu nível. (SCHITZ, 
2000, p.101)

De acordo com o teórico, a ação de organizar e planejar o espaço escolar 
não pode ser realizado de qualquer forma, ainda mais quando a educação 
precisa mostrar resultados e formar pessoas capacitadas, sendo uma situa-
ção que exige um plano que apresente um conjunto de atividades que não 
criem uma rotina de repetições e monótonas, mas a deve levar em conta o 
tempo de aprendizado e o desenvolvimento das crianças.

Por sua vez, a organização do ambiente deve ter uma função que oferta 
um serviço coletivo e uma ação cooperativa que trace estratégias que con-
tribuam com o desenvolvimento social e cognitivo da criança, devendo a 
escola e os educadores terem um olhar e escuta sensível as diversas situa-
ções que ocorrem durante as aulas, por mais que cada um tenha um papel 
especifico.
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Outro fator que é fundamental para organizar o ambiente escolar refere-
-se ao planejamento curricular e como tal instrumento é importante para a 
ação educativa, no sentido que vem a oferecer um sistema que prioriza as 
necessidades, as singularidades e os saberes, que possibilita elaborar pro-
postas, materiais e atividades (OLIVEIRA, 2011).

Nesse sentido, a organização escolar tem um importante papel no 
momento de utilizar o planejamento curricular e as ferramentas que estru-
turam a Educação Infantil, com base em um conjunto de atividades que não 
sejam repetitivas e monótonas, mas que produza o convívio e a aprendiza-
gem orientada.

A autora Zilma Moraes Ramos de Oliveira (2011, p. 184) apresenta uma 
obra que explica a importância do planejamento e da organização englo-
bar o currículo escolar, já que o ambiente que deve preparado e trabalhado 
em sala de aula, mas de um conjunto de ações pedagógicas que envolvem 
desde o acolhimento até a formação da crianças:

O planejamento curricular para creches e pré-escolas busca, 
romper com a história e tradição de promover o isolamento e 
o confinamento das perspectivas infantis dentro de um campo 
controlado pelo adulto e com a descontextualização das ati-
vidades que muitas vezes são propostas às crianças. Tarefas 
ritualizadas de colorir desenhos mimeografados, de colar boli-
nhas de papel em folhas e outras não, com isso substituídas por 
atividades de pesquisas, de troca de opiniões, de expressão pes-
soal. (OLIVEIRA, 2011, p.184)

Segundo a teórica, a educação tem um modelo burocrático e uma orga-
nização padronizada, sendo uma situação que torna o ensino infantil em um 
ambiente que não respeita o tempo e a adaptação dos alunos, que mostra 
uma prática educativa que desconsidera a realidade e o desenvolvimento 
das crianças.

Por esta razão, a escola deve analisar a possibilidade de elaborar uma 
ação pedagógica flexível e reflexiva acerca dos acontecimentos que ocorrem 
no ambiente escolar, com base em uma prática que construa e reconstrua, 
conforme cada momento e situação da aula, novas estratégias para organi-
zar e planejar o ambiente escolar.
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Para compreender o processo de organização e de planejamento do 
ambiente escolar, como um modo de analisar a ação de planejar e a estru-
tura que integra a prática educativa, que contribuem para a socialização e 
autonomia das crianças, torna-se essencial incluir no tópico o pensamento 
do estudioso J. C. Libâneo (1992, p. 222):

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchi-
mento de formulários para controle administrativo; é antes, a 
atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamen-
tadas em opções político-pedagógico, tendo como referência 
permanente as situações didáticas concretas, isto é, a problemá-
tica social, econômica, política e cultural que envolve a escola, os 
professores, os alunos, os pais, a comunidade, que interagem no 
processo de ensino. (LIBÂNEO, 1992, p. 222)

Com base no texto, analisa-se que o ambiente escolar não é apenas um 
lugar composto por um modelo administrativo, sistemático e padronizado, 
mas que na realidade, a escola é um espaço que deve considerar as neces-
sidades biológicas, psicológicas e sociais, para que seja possível construir 
um trabalho que envolva os professores, a sociedade e a família.

Para que seja possível envolver a família, os docentes e a escola no 
processo de aprendizagem das crianças, a instituição junto com os profis-
sionais e os pais devem tentar o diálogo e o entendimento entre as partes, 
como uma forma de cada um ter a liberdade de participar e de construir uma 
ação que contribua com o desenvolvimentos dos estudantes.

O próximo tópico da pesquisa é referente ao conteúdo da entrevista e as 
informações coletadas, de um trabalho desenvolvido na escola de ensino 
público Flávio Portela Marcílio, que abordou a visão do gestor sobre a gestão 
pública e financeira da escola.

O trabalho foi aplicado na escola Flávio Portela Marcílio, situada na 
rua José de Queiroz Pessoa, bairro Centro, no município de Quixadá, em 
uma Instituição Pública de ensino regular que atende alunos do Ensino 
Fundamental I - 4º e 5º ano e Fundamental II - 6º ao 9º ano, que funciona 
nos turnos matutino, vespertino e noturno.

A referida escola possui aproximadamente 402 alunos e o corpo admi-
nistrativo é composto por: 01 diretor; 01 coordenadora; 12 professoras; 31 
funcionários, divididos em cargos de vigia, auxiliar de secretaria, cozinheira, 
merendeira, auxiliar de limpeza, profissionais de serviço geral.
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A estrutura física da instituição está dividida em: direção e coordena-
ção; sala dos professores; cozinha, refeitório, cantina, depósito para guardar 
alimentos; seis banheiros; dezesseis salas; almoxarifado; repartimento de 
vídeo; brinquedoteca; recepção.

Os estudantes fazem parte das mais diversas composições familiares, 
respeitando a diversidade cultural, os valores e as bases socioeconômicas 
nas quais as crianças estão inseridos, que são composto por alunos carentes 
residentes na periferia da cidade, filhos de agricultores, pais desemprega-
dos, empregadas domésticas, operários, carroceiros, pedreiros, funcionários 
públicos, entre outros.

No que tange a escolha do cargo da gestão escolar, o gestor e as outras 
pessoas que fazem parte do núcleo, como as educadoras, secretários e 
coordenadoras, foram convidados (indicação política) pela Secretaria de 
Educação do município a assumirem tais funções, apesar da formação, 
experiência e capacidade.

A proposta pedagógica da escola é um processo que passou a ter uma 
importância crucial quando o assunto é gestão pública financeira, que 
busca gerenciar as demandas de gastos e despesas, para que seja possível 
oferecer uma administração democrática e participativa, devendo atender 
às necessidades de seus alunos e envolver a equipe escolar, a família e a 
comunidade na definição das metas.

O objetivo da escola é formar sujeitos conscientes de suas responsabili-
dades, atuantes socialmente e conscientes de seu papel para a construção 
de uma sociedade melhor, priorizando a questão humana, social e afetiva, em 
que o desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas 
entre o indivíduo e o meio.

As principais ações têm por objetivo atender ao contexto escolar de 
maneira global e a necessidade dos alunos, tendo como base parâmetros 
constituídos em instâncias superiores educacionais, que conta com a parti-
cipação da unidade escolar, colaboração dos professores, conselho escolar, 
da secretaria de educação, da comunidade e família.

O trabalho buscou analisar a gestão pública e financeira da escola em 
questão, com base em um roteiro de entrevista direcionado ao gestor, sendo 
um momento que possibilitou conhecer a função, o gerenciamento e funcio-
namento dos recursos, que é possível analisar o questionário:



2982
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

1 – Identificação da escola; 2 – Qual função do gestor no sistema 
financeiro da escola; 3 – Existem órgãos para tratar das questões 
financeiras; 4 – Quais são as fontes de recursos financeiros e 
como elas chegam até as escolas; 5 – Quais as principais des-
pesas e gastos da escola; 6 – Como é realizado o gerenciamento 
das verbas repassadas; 7 – É oferecido formação para os ges-
tores sobre o sistema financeiro; 8 – Como é feito a fiscalização 
externa; 9 – Como é realizado a prestação de conta; 10 – Quais 
são os desafios encontrados pela gestão quanto aos recursos 
financeiros da escola.

A entrevista foi composta por 10 perguntas e direcionado para o gestor, 
tendo a proposta de abordar a escola e o papel da gestão no sistema público 
financeiro, como uma forma de conhecer as dificuldades e desafios encon-
trados pela referida instituição.

O gestor menciona na entrevista, de forma interativa e direta, que possi-
bilitou criar um diálogo espontâneo e produtivo, sendo um material de suma 
importância para conhecer a realidade da escola e a entender o funciona-
mento da gestão pública financeira, que é possível observar:

1 – A Escola Flávio Portela Marcílio... fica localizado na rua José 
Queiroz Pessoa, n° 2323... modalidade de ensino regular, na zona 
urbana... diretor, coordenador pedagógico e secretária escolar... 
402 alunos e 31 funcionários; 2 – Olha... a função do gestor... pelo 
menos o que faço é de elaborar um plano de ação a partir das 
demandas da escola e provocar o Conselho Escolar... no caso 
uma unidade executora dos recursos e encaminhar a Secretaria 
da Educação... outra coisa que posso falar é que além das deman-
das que falei, o gestor trabalha na execução dos recursos, tem 
papel importante na escolha das propostas e no tombamento dos 
bens adquiridos... é, além de adquirir os produtos, distribui entre 
as salas de aulas e com os professores; 3 – Sim... o Conselho 
Escolar que também é unidade executora dos recursos e é o 
órgão que ouve as demandas da escolas tragas pelos professo-
res, a família, os alunos e o grupo gestor... é responsável também 
pela prestação de contas; 4 – Bom... tem o Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE), do governo Federal... uma assistência 
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financeiras que é dado as escolas visando ajudar na melhoria da 
estrutura física e também pedagógica... um recurso que é dado 
quando tem um alto desempenho escolar e considera também 
o número de alunos da escola; 5 – O que pode fazer é pequenos 
reparos na estrutura física, serviços de manutenção dos equi-
pamentos (rede elétrica), compra de equipamentos e material 
didático pedagógico; 6 – Os gestores apresentam as demandas 
o Conselho e depois define as prioridades a unidade executora e 
realiza as despesas e presta contas... ah, é importante lembrar 
que embora toda responsabilidade contábil dos recursos seja do 
Conselho Escolar... outra coisa, os gestores atuam e fica atento 
aos prazos para prestação de conta dado pela secretária; 7 – É 
feito anualmente pela Secretaria de Educação... a Secretaria faz 
a formação para administradores visando a melhor capacitação 
para operarem o recurso recebido; 8 – Auditoria realizada pela 
Secretaria da Educação... além do Conselho Escolar a Secretaria 
realiza auditorias e o resultado é informado na escola... isso acon-
tece duas vezes no ano; 9 – Anualmente o Conselho Escolar se 
reúne para apreciar as contas... é realizada pela diretoria e audi-
toria pelo Conselho Fiscal que emite parecer, e ai a Assembleia 
geral aprova por inteiro ou ressalva as contas daquele exercício; 
10 – O recurso é pouco diante da demanda, muita burocracia, 
ausência de empresas em condições adequada para vender a 
escola e nem tem documentação exigida.

O gestor relata que, a escola não tem muito dinheiro para fazer os repa-
ros necessários na estrutura física, os serviços de manutenção, a compra de 
equipamento e materiais didáticos, que mostra a importância de gerenciar 
e utilizar recursos para as demandas, sendo uma situação que a unidade 
executora vem tentando priorizar.

Assim, o diretor complementa que a fiscalização e a prestação de conta é 
realizado por uma auditoria pela Secretaria de Educação e Conselho Escolar, 
um momento que a escola acionado e que ocorre duas vezes no ano, que 
reúne tais instituições para apreciar as contas e emitir um parecer para 
Assembleia Geral aprovar.

Por fim, o gestor conclui a entrevista falando que o desafio da escola é a 
dificuldade de arranjar recursos e a quantidade de demandas para resolver 
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com pouco dinheiro, no sentido que a gestão pública financeira é um sis-
tema burocrático e complexo, que não é apenas gerenciar e liderar um grupo 
de profissionais, mas que exige o interesse de empresas e quando aparece 
não tem a documentação adequada, que acaba prejudicando as possibilida-
des e obtenção de recursos.

Resultados e discussão

Com base no relatório, analisou-se que uma das maiores dificuldade é 
a crescente responsabilidade de quem está à frente da gestão escolar, em 
especial na pessoa do diretor que, na maioria das vezes, é responsável tanto 
na questão burocrática quanto na organização financeira de diversas insti-
tuições, o que acaba causando uma sobrecarga de trabalho.

No entanto, a gestão pública financeira da escola é trabalhado de acordo 
com as necessidades da instituição, com as práticas pedagógicas que 
direcionam as atividades e a realidade dos agentes escolares, que reflete a 
identidade da instituição, como seus objetivos, orientações, ações, geren-
ciamento e participação democrática, para estabelecer metas e a buscar 
melhorias.

Nesse sentido, o gestor deve ter habilidades técnicas, conhecimento e 
experiência para lidar com os recursos e gastos da escola, devendo cons-
truir um gestão democrática e participativa entre os agentes públicos, com 
base em estratégias e planejamento, para que seja possível tomar deci-
sões e solucionar problemas, seja de caráter financeiro, administrativo ou 
pedagógico.

A instituição passa por diversas dificuldades e problemas em relação à 
gestão financeira, como é a realidade da maioria das escolas públicas, como 
a falta de recursos e a dificuldade de atender as demandas, não existindo 
muito investimento para comprar os materiais didáticos, os novos equipa-
mentos e melhorar a estrutura física.

Considerações finais

Conclui-se que, o gestor deve desempenhar uma atividade em conjunto 
com os educadores, profissionais e coordenadores, com base em um traba-
lho colaborativo e que incluem todos os setores da escola, devendo explorar 
os espaços para elaborar ações pedagógica, gerenciar recursos e construir 
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relações, já que o ambiente escolar é um local complexo, que requer uma 
atuação diária da gestão e os demais envolvidos.

Nota-se ainda, que a gestão deve levar em conta o cotidiano e a comu-
nidade, ainda mais quando o ensino vem sofrendo influência da política, 
economia, tecnologia e comunicação, sendo um desafio para a gestor lidar 
com tal momento e analisar as mudanças que atingem o ambiente escolar, 
que mostra a importância de não está ciente apenas das transformações, 
mas de buscar formas de integrá-las a educação.

Assim, a escola tem a função social de criar a relação entre a sala de aula, 
o cotidiano e a comunidade, sendo um desafio para lidar com a realidade 
escolar e analisar as mudanças que atingem o referido ambiente, que mos-
tra a importância de estar ciente das transformações e de buscar formas de 
integrá-las a educação.

Por isso, o valor de trabalhar as relações na escola e promover uma ação 
que contemple a gestão democrática, com base em estratégias, planeja-
mento de ações e gerenciamento dos recursos, que possibilita criar uma 
administração participativa e eficiente, para construir uma educação de 
qualidade, atendendo as necessidades e os interesses dos estudantes.
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O BENEFICIAMENTO HISTÓRICO DAS HEGEMONIAS 
NO BRASIL: A LUTA DOS CAMPONESES E 

TRABALHADORES DA TERRA POR SUA EXISTÊNCIA

Cristiany Barbosa F. Resende1 | Daiane Dizielle Meireles Soares2

Resumo: Este artigo busca analisar o camponês e trabalhador da terra, 
atores sociais que estão presentes nas cidades como trabalhadores feiran-
tes, periodicamente. Buscando compreender a forma que as feiras livres 
podem ser uma opção de reprodução social destes trabalhadores, levando 
em consideração a lógica excludente que o capital impôs a ele através da 
história no Brasil e Goiás. Para esta análise a pesquisa buscou as princi-
pais transformações que ocorreram em território brasileiro principalmente 
após as décadas de 1960 e 1970, ocorrendo muitas mudanças trabalhis-
tas e na realidade deste trabalhador, principalmente como consequência da 
modernização conservadora inserida no território. Não somente o território 
se transforma, mas também a sociedade a partir das novas redes técnicas 
e maior mecanização do processo de produção no meio rural que resulta 
na expulsão de milhares de trabalhadores rurais ou na precarização nas 
propriedades daqueles que persistem em suas terras. Demonstrando que 
existe um histórico de depreciação, principalmente pelo Estado, que investe 
nos grandes produtores deixando estes trabalhadores em segundo plano. 
Por isso, percebe-se que a presença do camponês e trabalhadores da terra 
nas cidades como trabalhadores feirantes representa uma forma de luta por 
sua existência. Para as análises foram utilizados autores como Wanderley 
(2015) e Neves (2008) abordando sobre a história de resistência dos campo-
neses, Castilho (2014) abordando sobre a modernização e as redes técnicas 
em Goiás e no Brasil e, Mendonça (2004/2015) abordando sobre a urdidura 
do capital e do trabalho no Cerrado no Sudeste goiano.
Palavras-chave: Modernizações, camponeses, Luta, Reprodução 
socioespacial.

1 Pós-graduanda do Curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão. 
 E-mail: cristiany_3ranchos@hotmail.com;
2 Pós-graduanda pelo Curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão. 
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Introdução

Este trabalho tem como objetivo realizar uma breve análise sobre a 
questão que envolve as principais transformações territoriais e socioes-
paciais advindas, principalmente, da implantação de novas técnicas e 

tecnologias a partir da Revolução Verde (1960-70). Pois, a partir de então o 
modo de produção do campo é modificado, a produção agrícola passa a ser 
em larga escala, produzindo commodities. Envolvendo ainda o uso de diver-
sos tipos de insumos capazes de “melhorar” as sementes em sua genética e 
acelerar o processo produtivo, resultando na maior produtividade no campo.

Por outro lado, a implantação das novas técnicas e tecnologias, mar-
cam mudanças drásticas que ocorrem na vida dos trabalhadores da Terra 
e camponeses, isso porque eles vivem do trabalho da terra, porém, com os 
incentivos determinados para os grandes produtores agrícolas, e a falta 
de incentivos para eles, resulta na migração/expulsão de muitos deles do 
campo para as cidades. Isso ocorre porque as Leis que são estabelecidas 
ano após ano não beneficia os pequenos agricultores, pelo contrário, forçam 
os mesmos a viverem muitas vezes na beira da miséria, sendo forçados a 
venderem sua força de trabalho tanto no trabalho em grandes propriedades 
como nas cidades. Por isso também ocorrem transformações notáveis nos 
espaços das cidades brasileiras a partir dos anos de 1970, obviamente esse 
é um dos motivos, pois sabe-se que a industrialização teve seu papel.

Existem camponeses ou trabalhadores da Terra que permanecem em 
suas terras, ou lutam pelo direito a ela, bem como pela reforma agrária que 
atenda as reinvindicações históricas destes trabalhadores. Porém, sabe-se 
que eles precisam desenvolver formas de resistir á realidade importa a eles, 
e de Existir socialmente. Por isso acredita-se que a presença deles nas fei-
ras livres representa uma forma de reprodução social dos mesmos, perante 
a comercialização direta de sua produção para o consumidor e o ganho de 
uma renda, que muitas vezes é a única da família.

Este artigo foi realizado a partir de um dos capítulos que encontra-se 
em desenvolvimento na pesquisa3 de mestrado da autora principal, por isso, 
ainda não se obteve uma conclusão sobre o tema. A principal metodologia 
adotada nesta fase da pesquisa foi o levantamento teórico sobre o tema, 

3 FEIRA LIVRE, ESPAÇO PÚBLICO E REPRODUÇÃO CAMPONESA EM CATALÃO: um estudo de caso 
na praça Duque de Caxias.
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fazendo parte autores como Wanderley (2015) e Neves (2008) abordando 
sobre a história de resistência dos camponeses, Castilho (2014) abordando 
sobre a modernização e as redes técnicas em Goiás e no Brasil e; Mendonça 
(2004/2015) abordando sobre a urdidura do capital e do trabalho no Cerrado 
no Sudeste goiano.

A pesquisa é financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Metodologia

Este artigo foi desenvolvido a partir do referencial teórico que encon-
tra-se em construção na pesquisa de mestrado da autora principal. Dessa 
forma, inicialmente utilizou-se da pesquisa teórica para apuração de dados 
e conhecimentos sobre o tema principal, por isso autores foram relevantes 
foram consultados, dentre eles, Wanderley (2015) e Neves (2008) abordando 
sobre a história de resistência destes trabalhadores camponeses, Castilho 
(2014) que aborda sobre a modernização e as redes técnicas em goiás e no 
brasil e, Mendonça (2004/2015) abordando sobre a urdidura do capital e do 
trabalho no cerrado no sudeste goiano.

Foram coletados ainda dados disponíveis através dos sites Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE|) e também pelo Instituto Mauro 
Borges.

Desenvolvimento

O Brasil é um país que desde a chegada dos portugueses desenvolveu 
muitas desigualdades, a partir da política de ocupação e organização do 
espaço de forma geral e do espaço agrário. Por isso, a organização e reor-
ganização dos espaços no território do país sempre foram inclinadas aos 
interesses dos atores hegemônicos da economia e da sociedade, sendo 
incorporados à lógica global (MENDES, 2005). E, o beneficiamento a determi-
nados setores/atores hegemônicos e geração de desigualdades se manteve 
em toda a história do país, mas, isto se engrandeceu com o fortalecimento 
do sistema capitalista mundial de produção e consumo.

Com o passar de séculos chega-se ao atual modelo de produção capita-
lista, marcado por mudanças intensas, fortemente estimulado pelo processo 
de modernização do capital. O movimento modernizador e as heranças 
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históricas do país desenvolvem diversas consequências no campo para as 
populações camponesas e trabalhadores da terra4. Por isso é importante 
colocar que o campesinato mantém-se no interior do capitalismo, sendo ele 
um sistema que gera relações capitalistas, mas também gera sistemas não 
capitalistas justamente pelos processos controversos que ocorrem em seu 
desenvolvimento (OLIVEIRA, 1981).

A organização do espaço agrário brasileiro, no que lhe concerne, também 
é resultado dos ciclos de exploração e expansão econômicas. Isso porque ao 
longo de todos os ciclos de desenvolvimento e expansão foram elaboradas 
políticas voltadas ao beneficiamento das elites hegemônicas, resultando no 
detrimento das populações do campo e também das cidades.

Da mesma forma ocorreu com o desenvolvimento agrícola do país, desde 
as divisões de terras no sistema das Capitanias Hereditárias e sesmarial 
desigual, onde os donatários tinham o direito de repartir e distribuir as par-
celas de sua capitania a quem lhes interessasse, de preferência àqueles com 
intuito de explorar seus recursos naturais (FELICIANO, 2003). Refletindo na 
concentração de terras nas mãos de latifundiários dos períodos subsequen-
tes até a expansão do agronegócio e implantação das empresas agrícolas 
na contemporaneidade.

Outros fatores que influenciaram para tamanha disparidade quanto ao 
acesso à terra e para a concentração de terras foi após a independência do 
Brasil, onde a Lei das Terras (1850) estabelecia que o acesso a terra somente 
se daria para aqueles que tivessem dinheiro. Através da Lei, aumentou-se 
a impossibilidade de os trabalhadores terem acesso à terra, não podendo 
se beneficiar da mesma para sua sobrevivência. Martins (1994), relata que 
nesse processo, a terra é transformada em mercadoria, assumindo um 
caráter de renda capitalizada e alterando as bases de ordem política e social 
no Brasil.

Para Feliciano (2003. p. 25) “a partir desse momento, instalou-se no 
Brasil a propriedade privada da terra, sendo o latifúndio a característica de 
poder preponderante. Como o controle do poder manifestava-se pelo acesso 

4 Segundo Mendonça (2004) refere-se às classes sociais que historicamente viveram nas áreas de 
Cerrado, constituindo formas de uso e exploração da terra a partir das diferenciações, naturais-so-
ciais, experienciando formas materiais e imateriais de trabalho denotando relações sociais de pro-
dução e de trabalho muito próprias e em acordo com as condições ambientais, resultando em múl-
tiplas expressões culturais. Atualmente se configuram nos trabalhadores da terra, camponeses e 
demais trabalhadores que lutam pela terra e pela reforma agrária, territorializando ações políticas 
contra o capital.
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à terra, as disputas e conflitos iniciam-se, criando um aumento cada vez 
maior do processo de grilagem e especulação de terras no Brasil”. Tais afir-
mações do autor se confirmam a percepção de que após a Lei das Terras, no 
último século, e principalmente nas últimas décadas, houve a continuação 
do controle e poder preponderante de grupos de interesses sobre as terras 
no Brasil.

Um fator de muitas influências nas transformações territoriais e de trans-
formação das formas de produção da agricultura no Brasil é a Revolução 
Verde que implanta novas tecnologias que corroboram para o aumento da 
produtividade. Os chamados pacotes tecnológicos chegam ao Brasil nos 
anos de 1960-70. Não seria uma produção voltada apenas para consumo 
interno e sim de monoculturas direcionadas para a produtividade, com abun-
dante produção de commodities para atender as demandas das empresas 
capitalistas, sobretudo nas exportações.

A partir de então desenvolveu-se sementes modificadas genetica-
mente, maquinários modernos e, o intenso uso de produtos químicos nos 
solos. Além disso houve o crescimento de atividades industriais voltadas 
para a produção de agrotóxicos e fertilizantes que serviriam a essa nova 
forma de produção (MENDONÇA, 2015). Tais modernizações resultariam no 
desenvolvimento de plantações com mais rápida evolução e rotatividade, 
maquinários capazes de substituir trabalhadores em diversas etapas da 
produção, entre outros.

A partir da modernização conservadora da agricultura a região Centro-
Oeste do Brasil foi ocupada, propiciada pelo capital e, reproduzindo os 
interesses de parcela da sociedade que representa a hegemonia, propi-
ciando ainda mais dominação, a exploração e precarização do trabalho, 
seja nas cidades ou no campo. Neste contexto, a Marcha para o Oeste foi 
um movimento importante, com a criação da Colônia Agrícola Nacional de 
Ceres e pela transferência da capital para Goiás. Ocasionando na ocupação 
de áreas do Cerrado, através de políticas de incentivo, e da concepção da 
existência de “vazios demográficos” para integração, em regiões isoladas 
que deviam ser incorporadas e, a partir da sua ocupação e poderiam servir 
aos interesses do mercado.

Vários foram os incentivos para que as empresas rurais se instalassem 
em Goiás, dentre eles os fiscais e de créditos, além do baixo custo das ter-
ras, a topografia plana das chapadas, o clima favorável, a disponibilidade de 
água, a infraestrutura construída pelo poder público e os diversos programas 
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estatais. Houve ainda a implantação de programas como o POLOCENTRO 
(Programa de Desenvolvimento do Cerrado, 1975) visando a ocupação 
racional e indiscriminada do Cerrado, implantando técnicas modernas na 
agricultura, implementando eixos rodoviários e infraestruturas necessárias 
para o desenvolvimento do capital. O PRODECER (Programa cooperativo 
Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado, 1974) tinha por objetivo 
atender a demanda mundial de alimentos (MENDONÇA, p.28, 2004). A par-
tir de então, o capital territorializou mudando a vida dos trabalhadores da 
terra, dos povos cerradeiros5 que viviam da agricultura. Muitos deles foram 
e ainda são expropriados de suas terras, muitos veem a miséria avançar 
em sua vivência na medida em que se aumenta a concentração de terras e 
riquezas para as classes hegemônicas.

A ocupação das empresas rurais no Cerrado se dá de forma racional em 
suas áreas planas, com as plantações de culturas temporárias. Como elas 
se instalam nas áreas planas expulsam os cerradeiros para as fronteiras 
agrícolas, Miziara (2006) salienta que o produtor não-capitalista quando 
expulso de seu local de origem, procura as ‘terras livres’ de fronteira como 
área possível de reprodução. Evidencia-se ainda que muitos camponeses 
perderam suas terras ou venderam por preços insignificantes, haja vista 
terem sido convencidos que suas terras não serviam para os cultivos inten-
sivos ou outro tipo de uso (FIRMINO, 2013, p. 38).

Entende-se que, a modernização conservadora da agricultura brasileira 
teve forte participação nas mudanças espaciais ocorridas no Brasil. A saída 
do homem do campo para a cidade é também resultado das novas condi-
ções dadas pela inserção das modernizações na produção da agricultura.

As formas de produção desenvolvidas para maior produtividade exigem 
que a natureza subordinada e controlada ainda mais pelo homem. Destarte, 
Silva (1998, p. 3) afirma que o processo de modernização representa para o 
homem a subordinação da natureza ao capital, sendo a libertação do pro-
cesso de produção agropecuária das condições naturais dadas, no qual 
o homem passa a fabricá-las sempre que se fizerem necessárias. Dessa 

5 Segundo Mendonça (2004) refere-se às classes sociais que historicamente viveram nas áreas de 
Cerrado, constituindo formas de uso e exploração da terra a partir das diferenciações, naturais-so-
ciais, experienciando formas materiais e imateriais de trabalho denotando relações sociais de pro-
dução e de trabalho muito próprias e em acordo com as condições ambientais, resultando em múl-
tiplas expressões culturais. Atualmente se configuram nos trabalhadores da terra, camponeses e 
demais trabalhadores que lutam pela terra e pela reforma agrária, territorializando ações políticas 
contra o capital.
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forma, se faltar chuva pode-se irrigar, se ocorrerem “pragas” e doenças 
responde-se com defensivos químicos (agrotóxicos), se não houver solos 
férteis aduba-se, inserindo a química necessário para torna-lo apto à deter-
minada plantação, entre outros.

Consequentemente, muitas desigualdades preexistentes aumenta-
ram pois não foram todos os produtores que tiveram acesso ao novo, ao 
moderno. Por isso, Oliveira afirma que:

[...] a chamada modernização da agricultura [...] transformou os 
capitalistas industriais e urbanos – sobretudo do Centro-Sul do 
país – em proprietários de terra, em latifundiários. A política de 
incentivos fiscais da Sudene e da Sudam foram os instrumentos 
de política econômica que viabilizaram esta fusão. Dessa forma, 
os capitalistas urbanos tornaram-se os maiores proprietários de 
terra no Brasil, possuindo áreas com dimensões nunca registra-
das na história da humanidade. (OLIVEIRA, 2001, p. 186)

Reflexo das modernizações ocorridas e principalmente no que se refere 
às modernizações inseridas no campo, observa-se que o beneficiamento 
ocorreu somente para as elites produtivas, os grupos de interesse em tais 
modernizações e tecnologias. Estes grupos detém o poder de agir sobre as 
autoridades governamentais direcionando as decisões políticas para seus 
interesses. Além disso, evidencia-se ainda que a implantação das moderni-
zações no campo se deram durante o período em que o país se encontrava 
sob o Regime Militar, e, por isso, na existência de uma ideologia conser-
vadora, práticas autoritárias e repressivas, ocorrendo a consolidação do 
modelo de modernização conservadora, concentrionista e produtivista no 
país (WANDERLEY, 2015).

Apesar de todas as disparidades existentes e geradas no campo e com a 
necessidade urgente da reforma agrária, nos anos de 1960 foi sancionado o 
Estatuto do Trabalhador Rural6 (1963), com o discurso do ganho de direitos 
e benefícios, o trabalhador rural teria direitos semelhantes aos trabalhado-
res urbanos. Entretanto, este Estatuto não considerou as diversificações 
existentes entre os trabalhadores rurais, unificando sua definição para ape-
nas “trabalhador rural”, desconsiderando as diversas formas de uso da terra 

6 LEI Nº 4914, de dois de março de 1963, publicada no Diário Oficial no dia 18 de março de 1963.
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e de trabalho dos posseiros, arrendatários, moradores, entre outros. A nova 
legislação levou a intensificação dos contratos por empreitadas ou tempo-
rário, o que justificou a expulsão em massa de camponeses e trabalhadores 
da terra, piorando as condições de existência destes trabalhadores.

No ano de 1964 surge o Estatuto da Terra (LEI Nº 4.504/64), construído 
pelas forças conservadoras, facilitando e estimulando a apropriação das 
terras pelas empresas rurais. A legislação, que parecia um avanço, foi acom-
panhada da mais brutal expropriação, legitimada pelo Estado no território 
brasileiro. [...] favoreceu os interesses do capital ansioso por implementar as 
empresas rurais (MENDONÇA, 2015, p. 194).

Outro impasse para a reforma agrária se deu na década de 1980 com a 
criação da União Democrática Ruralista (UDR), um agrupamento em defesa 
dos grupos dominantes agrários, permitindo que os latifundiários defen-
dessem suas propriedades, formando um fundo para eleger congressistas 
constituintes para que defendessem seus interesses na Constituinte. Isso 
ocorreu em período que a violência no campo se destacava, com muitas 
mortes, como ainda ocorre, protegeu-se, assim, os latifundiários contra as 
lutas camponesas.

Como se percebe, a reforma agrária foi dificultada por vários atores em 
momentos distintos na história do Brasil, Mendonça (2010, p. 51) reforça 
esta afirmativa quando coloca que o processo de “modernização agrícola” 
verificado no país no decorrer dos anos 1960 e 1970 teve como uma de suas 
precondições a derrota de qualquer proposta de uma efetiva reforma agrá-
ria, uma vez que sua premissa constituiu na afirmação do desenvolvimento 
do capitalismo no campo com a manutenção da estrutura fundiária.

Tendo como meta os ajustes sociais que beneficiam uns e negligencia 
outros, o processo de modernização e a falta da reforma agrária geram diver-
sas consequências negativas, como ocorre nos espaços de produção dos 
camponeses, sendo elas imediatas e muito radicais. Em várias propriedades 
mantinham-se trabalhadores camponeses como mão de obra permanen-
tes, contudo, devido ao maquinário mais eficiente que podia substitui-los 
em algumas etapas da produção, logo apenas necessitariam dos mesmos 
algumas vezes no ano, por isso houve a expulsão em massa destes traba-
lhadores de várias propriedades.

Além das modernizações no campo o que se observa é que as moder-
nizações de forma geral que ocorrem no território brasileiro também 
servem primeiramente às necessidades do capital, pois tais modernizações 
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viabilizam os deslocamentos das mercadorias que são produzidas em 
grande escala. Não se trata de negar a relevância dos avanços científi-
cos, das engenharias, ou outras, mas de refletir sobre os propósitos de seu 
acontecimento.

Por conta de todo beneficiamento de determinados grupos, através dos 
efeitos danosos das modernizações, principalmente do campo, os campo-
neses perpassam diversos entraves para sua permanência na terra, para 
manutenção de sua produção e para sua incorporação na sociedade, por 
isso eles exploram formas de integrar-se para continuar existindo na socie-
dade, buscando seu espaço e reconhecimento. Mesmo com a pressão pela 
mudança e com as mudanças já ocorridas em suas realidades, eles bus-
cam manter sua produção de forma tradicional, podendo incorporar formas 
diversas de apoio quando necessário, por exemplo, contratando ajudantes 
ou algum maquinário em períodos de maior colheita. Outra realidade é que 
atualmente observa-se membros das famílias que permanecem no campo 
vão para as cidades na busca por uma forma de complemento da renda.

A feira livre representa uma dessas formas de complemento para a 
renda familiar dos camponeses ou trabalhadores da terra, muitas vezes ela 
é a única fonte de renda, porque nelas eles encontram uma forma direta de 
comercializar seus produtos, e a partir de sua produção muitas dessas famí-
lias podem continuar com seu modo de vida e de produzir.

Mas, apesar de algumas mudanças que adentram a realidade dos cam-
poneses destaca-se que, de forma geral:

[...] o campesinato corresponde a uma forma social de produção, 
cujos fundamentos se encontram no caráter familiar, tanto dos 
objetivos da atividade produtiva – voltados para as necessidades 
da família – quanto do modo de organização do trabalho, que 
supõe a cooperação entre os seus membros. A ele corresponde, 
portanto, uma forma de viver e de trabalhar no campo que, mais 
do que uma simples forma de produzir, corresponde a um modo 
de vida e a uma cultura. (WANDERLEY, 2015, p. 26)

Assim, a produção camponesa mantém em seu interior, ainda em dias 
atuais, sua principal relação que é fundamentada entre terra, trabalho 
e família, possuindo certa autonomia demográfica, econômica e social, 
tendo a capacidade de prover a subsistência do grupo familiar, seja a 
imediata do presente, ou buscando a existência futura para as próximas 
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gerações (WANDERLEY, 1996). Assegurando formas diversificadas de (Re)
Existência7 que se tornam necessárias para manutenção sócio cultural dos 
camponeses, principalmente no período atual em que a modernização capi-
talista no campo, os constructos políticos e ideológicos foram fortalecidos 
(MENDONÇA, 2010, p. 196).

Estes atores sociais estiveram no passado, permanecem no presente e 
são parte da construção da sociedade nacional, ainda que por vezes eles 
sejam negligenciados em prol dos históricos e atuais avanços das grandes 
produções. Neves (2008) destaca que a luta pela valorização dos campone-
ses na sociedade ocorre de diversas formas, muitas delas são pouco visíveis 
pela sociedade, nesse sentido ela coloca que:

[...] ela se processa igualmente em um nível menos perceptível, 
por outras formas de resistência que dizem respeito às estraté-
gias implementadas pelos camponeses para trabalhar, mesmo 
em condições tão adversas, e assegurar a reprodução da família. 
Essa dimensão tem, de fato, menor reconhecimento pela socie-
dade e mesmo na academia. Ao se afirmar historicamente essa 
dimensão, é importante ressaltar a capacidade dos camponeses 
de formular um projeto de vida, de resistir às circunstâncias nas 
quais estão inseridos e de construir uma forma de integração à 
sociedade. Essas são práticas que têm um caráter inovador ou 
que revelam grande capacidade de adaptação e de conquistas 
de espaços sociais que lhes são historicamente inacessíveis. 
Consideramos necessário registrar e reconhecer as vitórias, por 
mais invisíveis que sejam. (NEVES, 2008, p. 15)

Por isso, ainda que os camponeses e trabalhadores da terra tenham sua 
existência ameaçada de diversas formas eles buscam formas para se repro-
duzir socialmente. Sabe-se que eles produzem grande parte da produção 
alimentícia que vai para a mesa dos brasileiros e, a chegada dos produtos 
produzidos por eles chega ao consumidor final através dele mesmo ou de 

7 (RE)Existência: Segundo Mendonça (2010) Compreende-se como a associação da defesa da terra 
de trabalho às novas ações políticas (protestos, marchas, fechamento de rodovias, ocupação de 
prédios públicos, entre outros) fortalecidas pelas práticas socioculturais. Sendo representada pela 
luta contra a desterritorialização, pelo acesso a terra, pela reforma agrária, luta pela água, contra as 
barragens, pela defesa dos territórios da vida.



2997
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

sua família, principalmente através das feiras livres que estão presentes em 
todo o Brasil e em Goiás. Em Goiás existem feiras livres em 201 dos 246 
municípios, ou seja, em apenas 24 dos municípios goianos não se realizam 
feiras, enquanto que nos outros 177 municípios existem feiras semanais em 
pleno funcionamento, somando em 369 feiras que abrigam 21.342 bancas 
(VERANO, 2019). Ressalta-se ainda que quanto menor o município onde 
ocorre a feira livre, maior é a participação dos camponeses e trabalhadores 
da terra.

Resultados e discussão

Este artigo buscou realizar uma análise, de forma superficial devido ao 
tema complexo, para entendimento sobre o beneficiamento ocorrido em prol 
das elites hegemonicas e grupos privilegiados no Brasil, tendo como ponto 
principal o entendimento sobre o histórico dos camponeses e trabalhadores 
da terra que buscam formas de se reproduzir socialmente. Por isso, bus-
cou-se como pontos relevantes e impulsionantes para este beneficiamento, 
acontecimentos como a implantação da Revolução Verde no Brasil através 
dos pacotes tecnológicos, bem como as modernizações que começam a 
ser implantadas principalmente no campo.

A partir de então os trabalhadores que viviam do trabalho no campo, 
camponeses e trabalhadores da terra, passam por severas mudanças em 
seu modo de vida e de trabalho, onde muitos deles chegam a ficar em situa-
ção de miséria. Em sua maioria são trabalhadores que em toda sua vida 
trabalharam com a terra e agora muitos tem que sair do campo para as 
cidades e encontrar uma forma de se introduzir em novas profissões para 
ter seu sustento. Aqueles que permanecem no campo também, por vezes, 
ou tem que vender sua força de trabalho nas grandes propriedades ou nas 
cidades para que com a renda extra possam continuar em sua terra e em 
seu modo de produção.

As modernizações trouxeram para a sociedade inegáveis avanços tec-
nológicos e também técnicos, entretanto, pode-se dizer que entre os efeitos 
positivos e os negativos, os ultimos se destacam. A modernização apesar de 
contar com técnicas avançadas e uso de maquinários modernos, também 
tira o emprego de trabalhadores no campo. Ao mesmo tempo que se produz 
mais rapidamente a partir do uso de insumos quimicos, se contamina solo, 
água, ar e populações, direta e indiretamente.
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O que se percebe é que os grupos hegemônicos, em parceria com o 
Estado, planejam suas ações que geram lucro para eles próprios, indepen-
dente se a vida de trabalhadores será prejudicada, independente do fato 
de que o meio ambiente necessita de tempo para se reestabelecer, ou se 
irão provocar danos que afetarão o próprio ser humano como pode ser 
observado com o desmatamento que assoreia rios e dimui o nível do len-
çól freático, a contaminação da água, entre outros. Cito estes, mas existem 
vários outros casos onde se pode perceber efeitos danosos ao ser humano, 
devido a ganância dos grupos privilegiados da sociedade brasileira.

Grupos que são afetados como os camponeses, que possuem uma 
relação com a terra, são muito prejudicados em todo este processo con-
servador no Brasil, pois, a terra é um dos alvos do capitalismo, bem como o 
uso da água, pois a partir da terra e água o agronegócio pode gerar milhões 
de toneladas de commodities gerando lucros absurdos. Por outro lado, com 
o acesso à terra os camponeses podem viver e manter sua existência, bem 
como podem manter sua reprodução social a partir da produção que advém 
da terra.

Considerações finais

Pode-se considerar que o tema que envolve hegemonias capitalistas, 
modernizações e camponeses e trabalhadores da terra, torna-se muito 
complexo para discussão, isso porque existem outras formas de abordagem 
do tema e muitos detalhes que fazem diferença quando se deseja maior 
compreensão sobre o beneficiamento apontado por este artigo bem como 
sobre a realidade dos trabalhadores também apontados no mesmo.

Compreende-se ainda que as mudanças afetam os camponeses e ocor-
rem de forma que eles não tem opção a não ser lutar para permanecer 
dentro dos seus costumes e tradições, por mais que isso seja dificil numa 
sociedade induzida a novos costumes, modo de produzir e consumir devido 
ao capitalismo e uma sociedade induzida à homogeneização.

A pesquisa principal, na qual o tema deste artigo se insere, tenta com-
preender quem são os feirantes camponeses e como a feira livre pode 
contribuir para o fortalecimento da busca por sua reprodução social. Por 
isso, torna-se relevante trazer seu histórico na sociedade brasileira, para 
que sua presença nas feiras livres seja notada como um ato de luta e de 
sobrevivência.
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TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS E SEUS 
SINDICATOS NA CENA DO MUNDO DO TRABALHO NO 

PORTO DO MUCURIPE.

Nahyara Estevam Marinho1 | Alba Maria Pinho de Carvalho2

Resumo: Este artigo, resultado de pesquisa financiada pela CAPES, aborda 
as mudanças ocorridas na relação entre trabalhadores portuários avulsos 
no Porto do Mucuripe e seus sindicatos, após a implementação da Lei de 
Modernização dos Portos. Foram criadas instituições como o Órgão Gestor 
de Mão de Obras, que passou a ser responsável pelo registro, escalação 
e pagamento dos trabalhadores, funções antes atribuídas aos sindicatos. 
Por meio dos relatos colhidos em entrevistas narrativas, os interlocutores 
identificaram melhorias com essas mudanças, como o repasse acurado de 
pagamentos; mas também esboçaram algumas críticas, como a falta de 
cuidado com a saúde dos trabalhadores. Os portuários avulsos relataram 
diversos casos de corrupções por parte dos sindicatos durante o período 
anterior à Lei 8.630/93. Porém, atualmente, as associações de trabalhado-
res passaram a ter novos significados para essas pessoas, tornando- se um 
local para prover recursos diante de necessidades a curto prazo, a fim de 
melhorar a qualidade de vida no dia a dia.
Palavras-chave: Trabalhadores Portuários Avulsos, Lei de Modernização 
dos Portos, Sindicatos, Sociologia do Trabalho.
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Introdução

O Trabalhador Portuário Avulso é aquele que exerce funções no porto, 
dentre aquelas previstas em lei, como transporte e conferência de 
carga de navios, vigilância e conserto de navios. Não possui vínculo 

empregatício, mas é devidamente registrado no Órgão Gestor de Mão de 
Obra – o OGMO – podendo ser cedido por ele a alguma empresa que queira 
contratá-lo com vínculo, por tempo indeterminado, voltando ao quadro de 
cadastro e rodízio de escala quando desligado da empresa contratante.

Em 1973, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou a 
Convenção nº137, movida pelo desenvolvimento dos portos, com a cres-
cente movimentação e implementação de maquinários e os problemas 
sociais que perpassavam essas mudanças estruturais. No Brasil, a ratifica-
ção se deu somente na década de 1990 e, com ela, a Lei de Modernização 
dos Portos, que alterou após tantos anos as relações trabalhistas dos traba-
lhadores portuários avulsos.

O projeto de mudanças teve início no governo Collor e finalmente san-
cionada pelo seu sucessor, Itamar Franco, com a Lei nº 8.630/93, conhecida 
como Lei de Modernização dos Portos, quando foram criadas as figuras do 
Operador Portuário e do Órgão Gestor de Mão de Obra. Dentre os objeti-
vos oficialmente divulgados com a lei e suas consequentes transformações, 
estavam a modernização de equipamentos e instalações, bem como regula-
mentação das relações trabalhistas dos portuários avulsos, para aumentar 
a eficiência e diminuir custos.

Até a publicação da Lei de Modernização dos Portos, o registro, a convo-
cação e pagamento dos trabalhadores portuários eram de responsabilidade 
dos sindicatos. No entanto, com essa Lei, foi criada a figura dos Operadores 
Portuários, que são as empresas responsáveis pela movimentação de cargas 
nos portos, bem como pelo Órgão Gestor de Mão de Obra, de responsabili-
dade dessas empresas. Este órgão passou, então, a exercer funções outrora 
desempenhadas pelos sindicatos.

Inicialmente, essas alterações não foram bem vistas pelos trabalhado-
res, o que ocasionou manifestações em todo o país. Atualmente, de acordo 
com depoimentos dos próprios portuários avulsos, eles parecem estar 
mais satisfeitos com essas mudanças, apesar de críticas contra essas 
instituições.
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Surgem, portanto, alguns questionamentos: por que os trabalhadores 
estão satisfeitos atualmente, se a convocação e pagamento passaram a ser 
de responsabilidade daqueles que são considerados seus patrões? O que os 
sindicatos representam hoje em dia para esses trabalhadores, apesar de o 
passado negativo relatado por eles?

As respostas para essas perguntas foram construídas a partir da fala 
dos sujeitos, tanto trabalhadores como pessoas ligadas às empresas. Para 
compor e adentrar especificamente no universo dos trabalhadores, desen-
volvi uma sondagem mediante questionário, a fim de coletar informações 
mais objetivas e, inclusive, elaborar um roteiro para entrevistas orais. Esta 
pesquisa faz parte de uma mais ampla, financiada pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tendo em vista o doutora-
mento em sociologia.

Por meio do relato dos entrevistados, foram identificadas benesses 
alcançadas com as mudanças nas relações trabalhistas, como escalação 
para o trabalho mais igualitária entre os trabalhadores e repasse acurado 
de pagamentos e benefícios. Dentre as críticas apontadas sobre a atual 
conjuntura, estão a negligência com relação à saúde dos trabalhadores 
e a falta de confiança nos Sindicatos, principalmente perante os acordos 
das Convenções Coletivas de Trabalho. Nesse sentido, a relação entre tra-
balhadores e sindicatos passa por um processo deressignificação, em que 
ele deixa de ser o único meio para os serviços, passando a ser provedor de 
necessidades de curto prazo.

Metodologia

Foi utilizado o método de entrevistas narrativas, dessa forma, por meio 
das entrevistas, os próprios TPAs falaram de sua experiência na imersão da 
profissão e sobre as mudanças nas relações trabalhistas ao longo dos anos. 
Como afirmam Sandra Jovchelovitch e Martin W. Bauer, em Entrevista nar-
rativa, a narrativa está presente nas diversas culturas, em diferentes épocas, 
e traz a perspectiva de mundo sobre determinado tema por meio do léxico 
do grupo social (JOVCHELOVITCH; BAUER. 2008: 91).

Inicialmente, visitei dois sindicatos, porém, só foi possível desenvolver 
a pesquisa, de forma mais produtiva, quando passei a frequentar o Centro 
Vocacional Tecnológico, o CVT. Trata-se de um prédio construído pela 
Companhia Docas, administradora do Porto do Mucuripe e onde funcionam 



3004
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

os cursos de formação e aperfeiçoamento oferecidos aos trabalhadores 
portuários. Na dinâmica investigativa, o CVT tornou-se o locus empírico da 
pesquisa.

Para compor a pesquisa de campo, foi delineado de forma aleatória, em 
outras palavras, por amostragem não probabilística, um grupo de entrevis-
tados por meio de questionários e por entrevistas orais registradas com 
gravador e diário de campo. Os interlocutores foram abordados em um local 
específico: o CVT. De forma que o objetivo não era buscar o número equi-
valente de representantes nas diferentes categorias, como idade, tempo de 
serviço ou grupo de trabalho, mas de acessar os portuários avulsos que ali 
estavam, um local de interseção das diferentes instituições envolvidas no 
campo.

Desenvolvimento

Os sindicatos dos estivadores foram regulamentados pela primeira vez a 
partir do decreto Lei de nº 1.271 em 1939, durante o governo do Estado Novo 
de Getúlio Vargas, quando a execução dos serviços de estiva em portos 
nacionais passou a ser livre para as administrações dos portos organiza-
dos, armadores diretamente, trabalhadores responsáveis pelos serviços de 
capatazia3 e pelos sindicatos de estivadores, devidamente reconhecidos. Já 
nesse momento, quando a entidade estivadora fosse o Sindicato, este ficaria 
responsável por organizar o rodízio, a fim de que os serviços e a remunera-
ção fossem divididos equitativamente.

Em 1940, houve novo decreto-lei de número 2.032, que alterou a execu-
ção dos serviços de estiva para a administração dos portos organizados, ou 
para caixa portuária, quando não forem organizados, ou para armadores, 
diretamente ou por intermédio de agentes, retirando assim, essa compe-
tência dos sindicatos. Os trabalhadores não estavam obrigados a serem 
sindicalizados, e as entidades estivadoras (ou aquelas responsáveis pelo 
serviço de estiva) deveriam fazer o pagamento do serviço até no máximo 
24h após seu término, no próprio local da atividade ou na sede do sindi-
cato. Os sindicatos continuavam a ter que organizar rodízios e os operários 

3 Capatazia assemelhasse-se à estiva, com o mesmo serviço de embarque e desembarque de mer-
cadorias, porém feito no cais do porto, e não a bordo do navio.
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deveriam portar distintivos onde estariam identificados como “Operários 
Estivadores”, seu número de matrícula e se faziam parte de sindicato.

Na prática, os sindicatos eram responsáveis por contratar a mão de obra, 
organizar a escalação e repassar o pagamento, de forma que os trabalhado-
res deviam estar vinculados a essas instituições. Esse sistema é conhecido 
como closed shop, colocado em prática também em outros países, como 
nos Estados Unidos, com trabalhadores da construção civil. Nesse modelo, 
as empresas encarregadas das operações portuárias solicitavam direta-
mente aos sindicatos a força de trabalho, e repassavam a eles os devidos 
pagamentos (DIEGUEZ, 2014: 49).

Para a validação da Lei de Modernização dos Portos, o modelo de closed 
shop foi bastante criticado, sob a alegação que os próprios trabalhadores 
mantinham um mercado de trabalho inchado, lento e pouco qualificado, 
trazendo ônus para as empresas com altos custos e pouca produtividade. 
Entretanto, existiam instituições públicas que fixavam o tamanho das equi-
pes e os valores pagos a elas, além disso, os trabalhadores – a partir dos 
dados coletados em campo – sentiam-se muitas vezes prejudicados.

Durante as entrevistas com os próprios trabalhadores portuários avulsos 
que trabalhavam antes da Lei 8.630/93, ou mesmo com outros profissio-
nais que conviveram com eles nesse período, foi relatado que houve muitos 
problemas com os sindicatos, principalmente na questão do pagamento e 
escalação. Aquelas pessoas que tinham relações afetivas, familiares ou de 
amizade com os dirigentes dos sindicatos, eram chamados mais vezes e, 
principalmente, para cargos de gerência de faina, que eram melhores remu-
nerados. Também muitos tiveram problemas no repasse dos pagamentos, 
bem como no recolhimento de direitos trabalhistas como FGTS ou INSS.

Os trabalhadores eram primeiramente cadastrados e posteriormente 
registrados, de forma que os registrados tinham prioridade na escala-
ção diante dos cadastrados. Em outras palavras, estes últimos só eram 
chamados quando havia vaga ociosa, quando não havia mais registrados 
interessados no serviço. Ouvi inclusive relatos que um trabalhador havia pas-
sado anos como cadastrado, também chamado baguim, e só após a Lei de 
1993 passou a ser registrado. Isso acontecia, segundo os entrevistados, por-
que aqueles que não eram próximos dos dirigentes dos sindicatos tinham a 
carreira prejudicada, sendo preterido para a escalação e para o registro.

Atualmente, ainda existem teoricamente essas duas modalidades, de 
registrados e cadastrados, porém a totalidade dos TPAs que estão hoje vin-
culados ao OGMO Ceará são registrados. Além disso, a escala se dá de forma 
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eletrônica: os operadores portuários requisitam um número específico de 
trabalhadores de acordo com a atividade a ser executada ao OGMO, que – 
por sua vez – aciona esses trabalhadores por meio de rodízio, de forma que, 
quando uma pessoa é escalada, ela deve aguardar os demais colegas serem 
chamados até sua próxima escalação. Em contraposição à escalação feita 
anteriormente pelos sindicatos, em que a subjetividade é marcante, com o 
OGMO, essa solicitação é feita por um sistema de computador, tornando-se 
mais objetiva.

Citando Silvia Maria de Araújo (2013), existe uma tendência mundial 
em tornar as relações trabalhistas mais objetivas, para evitar favoritismos. 
Soma-se isso ao desenvolvimento tecnológico que possibilita que compu-
tadores façam a escalação e o cálculo dos pagamentos.

Diante desse quadro não muito positivo relatado sobre o passado dos sin-
dicatos, muitos trabalhadores falam atualmente que a Lei de Modernização 
dos Portos e a criação do OGMO trouxeram benesses, no sentido de haver 
atualmente uma equidade maior de escalação e remuneração. A data do 
pagamento é normalmente cumprida, apesar de alguns relatarem erros de 
cálculo também no sistema digitalizado.

Entra também em vigor, de acordo com a Lei de Modernização dos Portos, 
a Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelece direitos e deveres daqueles 
envolvidos nas relações trabalhistas dos portuários avulsos. Esse documento 
é elaborado de dois em dois anos, a partir de reuniões entre sindicatos e 
trabalhadores e levados, posteriormente ao OGMO pelos representantes e 
dirigentes dos sindicatos. Esse intermédio de discussão entre partes envol-
vidas sobre a Convenção é alvo de desconfiança de trabalhadores, apesar de 
muitos interlocutores falarem positivamente da nova gestão dos sindicatos, 
que havia mudado por eleição pouco tempo antes das entrevistas.

Os sindicatos, antes responsáveis pelo registro, escalação e pagamento 
dos trabalhadores, possuem atualmente outras funções e outro tipo de rela-
ção com os sindicalizados e demais trabalhadores. O objetivo deste artigo 
é, portanto, identificar a natureza das relações que são estabelecidas entre 
essas duas esferas.

Resultados e discussão

O Porto do Mucuripe, acompanhando as zonas portuárias em todo o 
Brasil, foi palco de inúmeras transformações com a Lei de número 8.630/93, 
a chamada Lei de Modernização dos Portos. Com ela, foram criadas novas 
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categorias, como os Operadores Portuários, o Órgão Gestor de Mão de Obra 
e os Trabalhadores Portuários Avulsos, sobre os quais se debruça essa 
pesquisa.

Antes dessa mudança, essa gestão ficava por conta dos sindicatos, sob 
o sistema conhecido como closed shop, quando as empresas entram em 
contato com os sindicatos e esses escalam os trabalhadores e repassam 
seus pagamentos. De forma que, ao ser implantada a referida lei, houve uma 
série de protestos por conta dos TPAs em todo o Brasil, por conta da falta de 
diálogo com a categoria.

Ao iniciar a pesquisa, contrariando minhas hipóteses iniciais, os traba-
lhadores estavam atualmente – praticamente vinte e cinco anos depois 
– satisfeitos com a mudança, apesar de que o órgão responsável por gerir 
seus serviços é de responsabilidade daqueles que são considerados como 
patrões. Por outro lado, houve uma desvalorização do trabalho avulso por-
tuário, com a diminuição da renda desses trabalhadores, a escassez de 
serviços e a consequente instabilidade, além do desinteresse de que as 
gerações seguintes seguissem suas carreiras.

Foram, então, coletadas informações sobre a antiga gestão por parte 
dos sindicatos e realmente os trabalhadores apontaram muitos proble-
mas. Dentre eles estão o erro no repasse dos pagamentos ou dos direitos 
trabalhistas para o governo, como FGTS e INSS; regalias e privilégios para 
as pessoas ligadas à diretoria dos sindicatos, quando elas eram escaladas 
sempre para os melhores serviços; dificuldade em cadastrar os trabalhado-
res, relegando os chamados baguins aos piores serviços e mais escassos. 
De forma que algumas pessoas tinham altos salários e gozavam de prestí-
gio dentro e fora do porto, fazendo com que se fosse encarada como uma 
carreira promissora, e que pais levassem seus filhos, ou amigos fossem tra-
zidos como uma boa oportunidade de emprego.

Com a implementação da Lei de Modernização dos Portos, os trabalha-
dores ficaram receosos diante das mudanças, mas posteriormente viram 
como positivas, apesar de apontarem também algumas ressalvas. A esca-
lação passou a ser feita por programas de computador, em rodízio, em que a 
subjetividade de dirigentes não poderia influenciar. Todos os trabalhadores 
foram logo cadastrados e puderam entrar no rodízio com mais serviços. Os 
TPAs relatam que o pagamento é depositado corretamente em suas con-
tas, salvo algumas exceções, bem como não houve mais problemas com a 
previdência.
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Eles apontam, por outro lado, algumas ressalvas. Dentre elas, a que mais 
é destacada é a da saúde, já que eles consideram poucos os exames médi-
cos solicitados e não dão credibilidade à empresa que faz esses exames. 
Eles também relataram que o OGMO não é criterioso com trabalhadores que 
estariam em condições de saúde frágeis, liberando-os para o serviço. Outro 
ponto negativo seria a obrigatoriedade em cumprir com 70% da escalação, 
apesar de eles preferirem ter liberdade para escolher qual serviço eles gos-
tariam de executar.

Em meio à atual conjuntura, muitos dos portuários manifestaram des-
confiança com os sindicatos durante as entrevistas. Eles desconfiavam que 
os dirigentes, no momento das discussões com representantes dos ope-
radores portuários sobre as convenções coletivas, acabavam por aceitar 
imposições que prejudicavam os trabalhadores. Porém, ao mesmo tempo, 
expressam confiança em dias melhores, acredito que por conta de mudan-
ças nas diretorias dos sindicatos e também pelo período de pleito das 
convenções que se avizinhavam às entrevistas.

Dentre as melhorias que eles citam nessas entrevistas, como conse-
quência das mudanças de diretorias, estão aquelas relacionadas à estrutura 
de apoio fornecida pelos sindicatos. Essas instituições possuem prédios 
próximos ao porto, de forma que os TPAs podem ficar lá (inclusive para se 
alimentar ou dormir) nos períodos de intervalo entre os ternos. Um deles 
passou a oferecer arroz e feijão, que eles consideram a base da alimen-
tação, tendo a possibilidade de investir financeiramente somente nos 
acompanhamentos.

Essa questão é abordada por eles muitas vezes, sobre a visão dos sindi-
catos como local de estada entre os plantões, numa percepção de benefícios 
a curto prazo. Se por um lado essa perspectiva restringe o foco de atuação 
dos sindicatos em questões imediatistas, em vez de focar em questões mais 
gerais, sobre os direitos trabalhistas frente ao contratante, ela permite uma 
reaproximação entre trabalhadores e sindicatos.

Os portuários avulsos também almejam que sindicatos organizem festas 
de confraternização, distribuição de cestas básicas ou de mimos para ani-
versariantes. Compreendo a partir desses relatos, a oportunidade de reunião, 
que proporcione a coesão entre trabalhadores. Dessa forma, o sentimento 
de pertença a um grupo possibilita a conscientização de classe e o fortaleci-
mento enquanto tal para a luta pela melhoria dos direitos trabalhistas.
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Os trabalhadores portuários avulsos estão, portanto, construindo uma 
nova relação com os sindicatos e ressignificando essas instituições para 
sua vida profissional, a partir das mudanças ocorridas a partir da década de 
1990.

Considerações finais

Com a Lei de Modernização dos Portos, a Companhia Docas do Porto 
do Mucuripe enxugou o quadro de funcionários, ficando concentrada com a 
administração e concedeu às empresas operadoras portuárias a possibili-
dade de explorar os serviços. Para isso, houve investimento no incremento 
tecnológico, com o objetivo de aumentar a produtividade, aumentando a 
quantidade de serviços efetuados por tempo a um custo menor. Uma das 
formas de diminuir os custos é diminuir o valor pago à mão de obra, daí a 
necessidade de precarizar essa categoria.

Os trabalhadores dos portos foram responsabilizados pelos serviços 
lentos e pelas altas taxas cobradas até então, favorecidos pelo sistema de 
closed shop que proporcionariam benefícios. Com essa justificativa, as rela-
ções trabalhistas foram alteradas, sendo criado o OGMO e seu novo sistema 
de escalação e pagamento. Dessa forma, os sindicatos ficariam responsá-
veis não mais pela gestão dessa mão de obra, mas pelo intermédio entre 
trabalhadores e OGMO pelas Convenções Coletivas de Trabalho, elaboradas 
a cada dois anos e que regem direitos e deveres entre eles.

Os sindicatos passam a ter outra função para os trabalhadores. Estes 
ainda relatam desconfianças com relação à corrupção, desvio de verbas, 
favorecimento dos considerados patrões na construção das Convenções 
Coletivas de Trabalho diante de supostos retornos financeiros. Porém, eles 
fazem elogios diante de benefícios imediatos oferecidos pelos sindicatos, 
como cestas básicas, melhor estrutura nas casas de apoio – onde eles des-
cansam no intervalo dos serviços – ou refeições prontas nesses locais.

A relação entre trabalhadores e sindicatos está sendo reestruturada, não 
mais em função da gestão direta da mão de obra, com cadastro, escala-
ção e pagamento, mas como uma oportunidade de reunião entre colegas 
de serviço, ou com benefícios a curto prazo e utilitários, a fim de melhorar 
a qualidade de vida durante a lida com o serviço. A possibilidade de estar 
reunido com os colegas de trabalho em um local favorece a identificação 
enquanto grupo, com experiências de vida semelhantes, o que os fortalece 
enquanto coletividade na busca de melhores condições de trabalho.
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Os sindicatos manifestam-se como instituições ainda capazes de reunir 
esses trabalhadores, já que é por meio deles que é construída a Convenção 
Coletiva do Trabalho, fazendo o intermédio entre trabalhadores e o OGMO, 
de responsabilidade dos Operadores Portuários. De forma que medidas 
aparentemente utilitárias e imediatistas possuem também a capacidade de 
proporcionar a reunião de TPAs nos espaços de descanso dos sindicatos, 
que ficam no entorno do porto.
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RENÚNCIAS TRIBUTARIAS, CAPTURA DO FUNDO 
PÚBLICO E CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL
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Resumo: No Brasil, o capital em crise tem sido socorrido pelo Estado atra-
vés de um conjunto de medidas de ajuste fiscal, dentre elas, as Renúncias 
Tributárias. O objetivo deste artigo é analisar e discutir as renúncias tri-
butárias no orçamento da Previdência Social no período de 2013 a 2018, 
observando ainda as demais contribuições sociais da Seguridade Social. É 
necessário conhecer e analisar as renúncias e confrontá-las com os argu-
mentos de déficit previdenciário, usado pelo governo atual para aprovar a 
contrarreforma da Previdência Social, expressa na PEC 06/2019. A discus-
são foi realizada com uma revisão de literatura na perspectiva da totalidade 
e contradição e com uma pesquisa documental em relatórios financeiros 
sobre o Orçamento da Seguridade Social. Os valores renunciados nas contri-
buições sociais da Seguridade Social no período descrito alcançam a marca 
de R$ 1.893.911 trilhões e estão em caráter contínuo e crescente.
Palavras-chave: Fundo Público, Ajuste Fiscal, Renúncias Tributárias, 
Previdência Social.
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Introdução

Está em curso uma nova contrarreforma da Previdência Social, encabe-
çada pelo atual Governo Bolsonaro – PSL (2019 – 2022), materializada 
na Proposta de Emenda Constitucional – PEC N.º 06/2019. Como 

se não bastasse as demais contrarreformas já executadas nos governos 
anteriores3, esta nova contrarreforma, diferentemente de todas as outras, 
apresenta uma natureza estarrecedora, tendo em vista que, possui inúme-
ras alterações catastróficas. A “nova previdência” proposta pelo governo 
desmonta a previdência pública construída pelos trabalhadores e inscrita 
na seguridade social brasileira como expressão máxima de conquista e de 
proteção social. Trata-se da tentativa de liberar mais recursos que deveriam 
custear os benefícios da classe trabalhadora, tendo em vista que as alte-
rações privam e distanciam os trabalhadores do acesso, possibilitando a 
transferência destes para a esfera financeira via sistema da dívida pública, 
bem como, transformar a proteção social da previdência pública em nicho 
de investimentos privados para a modalidade de mercantilização de servi-
ços, através dos fundos de pensão.

Cabe destacar que a liberação destes recursos tem sido garantida pelo 
conjunto de medidas de ajuste fiscal assumidas pelo Estado, dentre elas: 
as Desvinculações de Receitas da União – DRU e as Renúncias Tributárias 
no âmbito do OSS, bem como, a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei N.º 
101/2000; o Superávit Primário; a Emenda Constitucional N.º 95/2016, que 
congela os gastos sociais; o Programa de Refinanciamento – REFIS da 
dívida e a não cobrança da dívida ativa dos devedores do Instituto Nacional 
do Seguro Nacional – INSS; a prática dos juros altos, entre outras. Estas 
medidas além de possibilitarem a transferência de riquezas do fundo público 
para a esfera financeira também socorrem diretamente o capital privado 
produtivo.

A partir desta problematização, este trabalho tem como objetivo analisar 
e discutir as renúncias tributárias no orçamento da Previdência Social no 
período de 2013 a 2018, observando ainda a soma total das renúncias tribu-
tárias nas demais contribuições sociais da Seguridade Social no respectivo 

3 EC N.º 20/98 – Fernando Henrique Cardoso (PSDB); EC N.º 41/03 – Luís Inácio Lula da Silva (PT), 
e, Lei N.º 618/12 (FUNPRESP) , bem como, as Medidas Provisórias 664 e 665, transformadas nas 
leis 13.135/15 e 134/15 respectivamente, no governo Dilma Vana Rousseff (PT)e ainda, a tentativa 
de Michel Temer (MDB) de aprovar a PEC 287/2016.
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período. Esta análise possui o propósito de confrontar estes valores renun-
ciados com os argumentos de déficit previdenciário apontados pelo atual 
governo, como principal argumento de sustentação da proposta.

Metodologia

Para a leitura desta realidade e realização da pesquisa, recorremos ao 
materialismo historico, numa perspectiva da totalidade e contradição para 
compreendê-la. A discussão é realizada com o auxílio de uma revisão de 
literatura e de uma pesquisa documental em relatórios financeiros sobre o 
orçamento da seguridade social nos anos de 2013 a 2018.

Notas acerca da crise contemporânea do capital

Nesta quadra histórica contemporânea, o sistema capitalista tem apre-
sentando consequências significativas para a humanidade, refletindo o 
esgotamento das poucas possibilidades civilizatórias que esta ordem tem 
a oferecer em todo o mundo. Acentuam-se hoje diversos problemas que 
são decorrentes deste sistema, em especial, no que se refere a desigual-
dade social4. São alarmantes os números do desemprego massivo em todo 
o globo5  que assola a classe trabalhadora, refletindo em uma pobreza e 
extrema miséria6 ampliada nos países, sobretudo, nos considerados de 

4 “Em 2016, apenas 1% da população mundial teve em suas mãos a metade da riqueza disponível no 
planeta” (TEIXEIRA, 2017, p. 100).

5  Recentemente, Teixeira (2017) apresentou dados da OIT (2016) atualizados sobre o desemprego, 
a estimativa era de que ao encerrar o ano de 2016, 199,4 milhões de pessoas estariam desempre-
gadas em todo o globo. Em 2015, o número do desemprego alcançou a faixa de 197,1 milhões, ou 
seja, 27 milhões a mais em relação a meados de 2007. Só no Brasil em 2016, a taxa de desocu-
pação alcançou a marca de 11,2% da população economicamente ativa, correspondendo a 11,4 
milhões de pessoas, saltando para 13,7% de desempregados no primeiro trimestre de 2017, o que 
corresponde a 14,2 milhões de desempregados, conforme dados da Pnad/IBGE (SOUZA, SOARES, 
2019).

6 Em recente estudo, Souza e Soares (2019) apresentaram dados atualizados do Brasil extraídos da 
Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (2017). No ano de 2016, 25,4% da população encontra-
va-se em situação de pobreza, vivendo com uma renda domiciliar per capita de aproximadamente 
R$ 387,00 ao mês, sendo que, estes dados são elevados quando observadas as regiões como o 
Nordeste e Norte, atingindo cerca de 43% da população. No mesmo estudo, as autoras apresen-
tam ainda os dados referente a pobreza extrema, sendo que, cerca de 4,2% da população nacional 
encontrava-se vivendo em 2016 com apenas R$ 85,00 per capita. Este índice também aumenta 
quando observada a região do Nordeste, onde registra-se 7,9% do total da população.
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terceiro mundo. É também visível o acirramento entre as lutas de classes 
que, indiscutivelmente, tem saída derrotada a classe trabalhadora em diver-
sos confrontos, retrocedendo em termos de liberdades democráticas e dos 
avanços progressistas conquistados (MANDEL, 1990), com ênfase na des-
truição dos direitos sociais e na captura do fundo público pelo capital.

Assim, a barbarização atual é uma decorrência da crise do capitalismo 
contemporâneo, marco histórico da mundialização do capital onde predo-
mina a financeirização (CHESNAIS, 2005), a refuncionalização do Estado 
(HARVEY, 2014), o assaltado ao fundo público (SALVADOR, 2010), entre 
outras consequências societárias. Para compreender a crise do capital 
que eclode nos anos 70, é preciso interpretar o período que a antecedeu, 
sobretudo, as determinações e elementos que conformaram as medidas 
anticíclicas a crise e que sustentaram os anos gloriosos de expansão do 
capital.

Fordismo e Keynesianismo formaram a combinação ideal para que o 
capitalismo pudesse registrar estes anos de expansão e se consolidar mun-
dialmente (HARVEY, 1992). O pensamento econômico de Keynes orientando 
a intervenção econômica do Estado e o pensamento de Ford orientando a 
produção e o consumo em massa, assim, esse modelo de regime de produ-
ção e regulação social e política foram significativos, não só para o capital, 
mas também para a classe trabalhadora já que neste momento histórico, 
registrou-se a edificação do Estado de Bem-Estar Social a partir do padrão 
de financiamento público da econômica capitalista pós-guerra (OLIVEIRA, 
1998), melhorando as condições de vida dos trabalhadores. Entretanto, esta 
medida anticíclica se tornou obsoleta, já que o “[...] o período de 1965 a 1973 
tornou cada vez mais evidente a incapacidade do fordismo e do keynesia-
nismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo” (HARVEY, 1992. 
p.135).

A crise contemporânea do capital pode ser compreendida a partir da pri-
meira recessão generalizada nos anos de 1974 e 1975 como reação imediata 
ao fim dos anos gloriosos do capitalismo, já que as taxas médias de lucros 
do capital não conseguiram mais se manterem elevadas (MANDEL, 1990). 
Após este período de expansão do capitalismo do II pós-guerra mundial, 
as grandes potenciais econômicas imperialistas passaram a presenciar o 
esgotamento das taxas de lucro, fato este que se arrasta até os dias atuais, 
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em todo o globo, tanto nos países centrais7 como os países periféricos, onde 
se observa uma maior intensidade dos prejuízos desta crise.

Com isso, o capitalismo rompeu com todas as formas de regulação social 
e política, regime de produção e intervenção do Estado estabelecidos no 
período anterior. Esse rompimento tem um peso enorme para o trabalho, já 
que a partir dele a classe trabalhadora passou a presenciar uma verdadeira 
ofensiva contra o contrato social acordado anteriormente. A predominân-
cia da combinação fordista-keynesiano foi sendo substituída no processo 
de transformação político-econômica do capitalismo no final do século XX, 
dando lugar a nova combinação do regime de acumulação flexível e modo de 
regulação social e política neoliberal (HARVEY, 1992). Estamos experimen-
tando até hoje, os dissabores desta combinação que tem como horizonte a 
barbárie social.

As transformações societárias advindas da crise do capital contem-
porânea envolvem a totalidade social. Incidem diretamente no mundo do 
trabalho, flexibilizando as relações trabalhistas – menos trabalho protegido 
formal e mais contratos via subcontratação e por tempo parcial e, sobre-
tudo, o desemprego em massa; enfraquecimento do poder sindical dos 
trabalhadores que se configurou como uma das peças centrais no período 
do fordismo; nos processos produtivos – mudanças rápidas nos padrões 
do desenvolvimento desigual, quebrando a rigidez do fordismo e explorando 
novas atividades e em novos espaços geográficos, a exemplo do setor de 
serviços e do interesse do capital em países subdesenvolvidos, entre outras 
(HARVEY, 1992).

Enfim, a crise do capital tem provocado decorrências significativas. Em 
países de economia dependente, como no Brasil, este quadro é intensifi-
cado, sobretudo em se tratando da socialização dos prejuízos, tendo em 
vista a relação de subordinação com as economias dominantes. A agenda 
neoliberal tem executado suas medidas de flexibilização – das relações de 
trabalho – de desregulamentação – das relações comerciais e financeiras 
– e da privatização – do patrimônio público, da nação brasileira, desde os 

7 Harvey (2014, p. 126) aponta que todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico – OCDE passaram a sofrer recessões econômicas com a chegada dos anos 
70. Nos seus gráficos sobre as taxas anuais de crescimento econômico em países capitalistas 
avançados e da OCDE, as taxas tendem a despencar, sendo que entre 1960 – 1968 o crescimento 
alcançava a marca de 5,1%, caindo bruscamente, para 2,2% entre 1979 – 1985.
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anos 90, a partir do início do amplo processo de contrarreforma do Estado 
(BEHRING, 2008) e da intensa agenda de ajuste fiscal permanente.

De lá pra cá, todos os governos8 executaram a agenda neoliberal, apesar 
das distintas formas assumidas no interior de cada partido, sendo mantido 
o papel do Estado capitalista no processo de produção e reprodução do 
capital em detrimento dos direitos dos trabalhadores, sobretudo, nos que 
se referem a Previdência Social. Sobre o interesse inesgotável do capital 
sobre a previdência pública, Granemann (2012, p. 253) explica que “o fundo 
público de modo geral e o fundo público alocado na política social previ-
denciária, em particular, passou a funcionar como elemento basilar para as 
provisórias resoluções das crises”. Vejamos a seguir como se fundamenta 
este processo.

Fundo público e acumulação por espoliação

Entender como ocorre o processo de disputa do fundo público e de sua 
captura pelo capital, através das renúncias tributarias no âmbito do orça-
mento da Previdência Social brasileira requer uma fundamentação da 
categoria do fundo público e de como ela se torna central na crise do capital, 
tendo em vista sua grande importância na relação entre a acumulação do 
capital e a reprodução da força de trabalho, estabelecida historicamente.

O padrão de financiamento público da economia capitalista do pós-
-II guerra, a categoria do fundo público, é registrada ainda no modelo de 
regime de produção fordista e regulação social e política keynesiana dos 
anos gloriosos do capital. Foi a partir da teorização keynesiana de interven-
ção econômica do Estado, usando o gasto público como medida anticíclica 
as crises do capital, que o fundo público se tornou o principal financiamento 
público das economias capitalistas centrais. Nestas economias foi possível 
a construção do modelo de Estado de Bem-estar Social, como expressão 
do contrato social acordado entre trabalho e capital. Na medida em que o 
fundo público se faz presente na reprodução da força de trabalho através 
dos gastos sociais, garantido a proteção social, este, também se faz pre-
sente no financiamento da acumulação de capital, portanto, assume uma 
função estrutural no sistema capitalista (OLIVEIRA, 1998).

8 Lembremos: Fernando Henrique Cardoso – PSDB (1995-2002); Luís Inácio Lula da Silva – PT 
(2003-2010); Dilma Vana Rousseff – PT (2011-2016) e Michel Temer – MDB (2016-2018).
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Pensamos a categoria do fundo público a partir de Behring (2008), que 
defende a tese de que o fundo público é composto de mais-valor, ou seja, de 
trabalho excedente, apropriado pelo Estado através da extração de recursos, 
sejam em forma de impostos ou de contribuições sociais, como no caso do 
Brasil e que são produzidas pelo trabalho. Assim, “o fundo público associa-se 
direta e indiretamente aos processos de produção e reprodução ampliada 
do valor, embora ela não produza diretamente mais-valia” (TEIXEIRA, 2017, 
p.101).

Isso implica reconhecer que capital e o trabalho também correlacionam 
força na captura do fundo público para o atendimento dos interesses de 
classe, assim, configura esta categoria não somente como uma peça técnica 
e econômica, mas, sobretudo, como uma categoria que contém significado 
político e ideológico. Sua alocação representa a prevalência dos interesses 
de uma das classes. O fundo público alocado na política social, em espe-
cial na previdenciária representa uma conquista da força dos trabalhadores, 
todavia, esta alocação não tem sido mais garantida na atualidade, tendo em 
vista que neste contexto contemporâneo, predomina uma nova natureza do 
capitalismo, a qual Harvey (2014) denomina de acumulação por espoliação.

Nesta, novos mecanismos de acumulação são criados, mas também, 
os da acumulação primitiva estão mais consolidados e aprimorados, a 
exemplo, do capital financeiro e do sistema de crédito. Predomina na cena 
contemporânea, as ações fraudulentas, o saque das nações através do sis-
tema da dívida pública, ataques especulativos, a criação de novos direitos de 
propriedade, entre outros. Registra-se também o processo de transforma-
ção das formas culturais em mercadorias, da privatização de bens públicos 
– incluindo as universidades públicas9 – a privatização de bens naturais, 
como energia e água e uma nova etapa de expropriação de terras comunais 
e a destruição da natureza (HARVEY, 2014).

Tem sido alarmante a intensificação da destruição dos estatutos que 
regulam a proteção dos direitos do trabalho, transferindo do Estado, por 
exemplo, o direito a aposentadoria e aos demais direitos sociais para o 
capital privado (HARVEY, 2014). Uma das formas de acumulação por espo-
liação executada pelo neoliberalismo se dá sobre as reservas constituídas 
pelo trabalhado e acumuladas no fundo público, sobretudo, da seguridade 

9 Aqui no Brasil, essa realidade pode ser facilmente vista na recém proposta lançada pelo Ministério 
da Educação – MEC, intitulada de “future-se”.
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social brasileira, para o financiamento da proteção social, através das polí-
ticas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social. Como já destacado, 
estes recursos são transferidos para a esfera financeira via sistema da 
dívida pública, bem como, o espaço da proteção social via políticas sociais 
são transformados em nichos de investimentos privados na modalidade de 
mercantilização de serviços, tendo em vista o processo de supercapitaliza-
ção dos excedentes, como destaca Mandel (1982).

Esta orquestra é orientada pelo poderia econômico capitalista, que tem 
hoje como carro-chefe o capital financeiro, uma grande força que se rea-
liza a partir do roubo e da fraude, tendo em vista o seu estilo especulativo e 
predatório (HARVEY, 2014). O seu florescimento aconteceu a partir da crise 
contemporânea do capital nos anos 70, mas, a sua intensificação, ocorre a 
partir do que Chesnais (2005) denomina de hipertrofia do capital financeiro 
no processo de mundialização do capital, nos anos 80. Entram em cena as 
instituições financeiras, os fundos de pensão, predominando os investimen-
tos financeiros que angaria lucros sem sair da esfera financeira, através de 
juros altos de empréstimos, dividendos e pagamentos advindos de títulos e 
posses de ações. Resta destacar que estes lucros se constituem do traba-
lho excedente, da mais-valia socialmente produzida pelo trabalho, que neste 
contexto, é intensificada para manter o pagamento dos juros altos, desen-
cadeando de forma mais intensa a alteração tanto na composição orgânica 
do capital, bem como, na produção de mais-valia absoluta e mais-valia rela-
tiva (MARX, 2008).

É nesta trama da acumulação por espoliação em tempos de crise do 
capital que são criados os arranjos necessários capazes de capturar o 
fundo público, em especial do orçamento da seguridade social. Trataremos 
a seguir de explicitar esta captura através de uma das medidas de ajuste fis-
cal: as renúncias tributarias no âmbito do orçamento da Previdência Social e 
das demais contribuições sociais.

Renúncias tributaras e a captura do fundo público

As Renúncias Tributárias fazem parte de um conjunto de medidas de 
ajuste fiscal que são adotadas pela política econômica do Estado brasi-
leiro. No âmbito da Receita Federal do Brasil, as renúncias tributárias são 
conceituadas como gastos tributários, concedidas através do sistema tribu-
tário, a partir da sua concessão, ocorre a redução da arrecadação potencial, 



3021
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

possibilitando que os valores fiquem disponíveis para o contribuinte. Os 
gastos tributários se constituem como uma medida de exceção do sistema 
tributário (BRASIL, 2019), mas, pelo que observaremos, esta exceção tem 
sido permanente e intensiva no âmbito das contribuições sociais.

Não nos contentamos com a conceituação técnica dos gastos tributá-
rios, tendo em vista que estas renúncias tributárias também possuem um 
sentido político e ideológico. A realidade concentra tem mostrado que estas 
são medidas importantes de socorro ao capital em crise. Elas fazem parte 
das “[...] principais medidas para a retomada das taxas de lucro do capital: 
o desmonte das políticas sociais; o avanço privado sobre os recursos do 
fundo público, em especial no que tange à dívida pública e às desonerações 
tributárias...” (SOUZA, SOARES, 2019, p. 11). Na tabela 01, estão os dados 
das renúncias tributárias em contribuições sociais da Previdência Social:

TABELA 01 – Renúncias Tributárias em contribuições da Previdência Social (valores cor-
rentes em R$ bilhões).

ESTIMATIVAS BASES EFETIVAS PROJEÇÕES

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Simples nacional 18.267 19.535 22.495 23.766 24.419 25.828

Desonerações da folha de salários 12.284 22.107 25.199 14.547 13.336 14.110

Entidades Filantrópicas 8.720 10.428 97.55 10.236 10.518 11.125

Exportação da Produção Rural 4.484 4.638 5.941 6.040 6.558 6.920

Funrural 0 0 0 0 0 1.104

Microempreendedor 786 991 1.404 1.676 2.061 2.180

Individual-MEI

Outras 227 256 274 286 226 235

Total: 44.768 57.955 65.068 56.551 57.118 61.502

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da ANFIP (2018).

As renúncias tributárias no âmbito das contribuições sociais previden-
ciárias estão em caráter contínuo e crescente, apesar de algumas variações, 
como no caso do ano de 2016. Este fato sustenta nossa análise de que 
todos os governos do período citado celebraram e executaram a agenda 
neoliberal em detrimento dos trabalhadores, já que as renúncias tributa-
rias se constituem como uma das medidas de ajuste fiscal, orientadas pelo 
neoliberalismo no socorro ao capital em crise. A soma de valores renun-
ciados no período corresponde ao total de R$ 342.962 bilhões, retirados do 
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orçamento previdenciário. De tal modo, se há um déficit nas contas da previ-
dência, este poderia ser facilmente sanado com a suspensão das renúncias 
tributárias. Portanto, quem tem causado o desequilíbrio no interior do orça-
mento previdenciário é o próprio Estado brasileiro ao socorrer o capital com 
contribuições sociais que deveriam custear os benefícios previdenciários, 
mas, não estranhemos a sua postura, já que é da sua natureza atender os 
interesses do capital.

Neste estágio de acumulação, é característico do Estado rebela-se 
com um poder capaz de garantir a acumulação por espoliação, servindo 
de agente, ao lado da financeirização do capital e do livre comercio des-
regulamentado, como consequências do desdobramento do pensamento 
econômico neoliberal, hegemônico na direção dos Estados a partir da crise. 
É próprio da função deste Estado garantir processos como a liberação de 
mercados e a privatização de bens públicos, abandonando o bem-estar 
social frente as necessidades de acumulação do capital (HARVEY, 2014). É 
neste processo que se configura a privatização da previdência num sentindo 
duplo: ao mesmo tempo que as renúncias tributarias socorrem diretamente 
o capital privado, também possibilitam que as contrarreformas sejam apro-
vadas, sustentadas – por exemplo – pelo o argumento de déficit.

Estas renúncias tributarias10 são referentes apenas a contribuição folha 
de pagamento, que é composta da contribuição dos empregados e dos 
empregadores, portanto, trabalho excedente e mais-valia que deveria finan-
ciar a proteção social dos trabalhadores da previdência social. Podemos 
observar também nas funções do fundo público que uma delas é a con-
cessão de renuncias tributarias as empresas (SALVADOR, 2010), mas, neste 
caso, os valores acima renunciados não pertencem ao orçamento fiscal – OF, 
mas sim, ao orçamento das contribuições sociais previdenciárias que com-
põem o orçamento da seguridade social. O Estado tem socorrido o capital 
com recursos próprios do orçamento da previdência e, ainda, da Seguridade 
Social, considerando as demais renúncias tributarias incidentes nas con-
tribuições sociais, tais como: a contribuição social sobre o lucro líquido 
– CSLL, contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS e 
PIS-PASEP. A soma total dos valores renunciados nas contribuições sociais 

10 Sustentadas pelas seguintes legislações: Lei 12.546/12, art. 7º a 11; Lei 12.715/12, art. 55 e 56; 
Lei 12.794/13, art. 1º e 2º; MP 601/12; MP 612/13, art. 25 e 26; Lei 12.844/13; MP 651/14, art. 41, 
Lei 13.043/14, art.53, Lei n° 161/15, Lei n° 13.202/15, todas com tempo indeterminado de vigência 
(BRASIL, 2019).
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da Seguridade Social no período de 2013 a 2019, incluindo as projeções, 
corresponde a marca de R$ 1.893.911 trilhões (BRASIL, 2019).

Ao se intensificar a crise do capital, no Brasil, as renúncias são usadas 
pelos governos como medida de socorro ao capital, sendo que, este socorro 
tem custado caro e que a partir da tendência de continuidade e crescimento, 
poderá chegar a marca de 2 trilhões de reais, considerando o período de 
2013 a 2020. Esse valor corresponde a mais-valia socialmente produzida 
pelos trabalhadores e que, como já destacado, ao ser extraído pelo Estado, 
deveriam finaciar a proteção social dos mesmos.

Como se não bastassem as renúncias tributarias, não esqueçamos de 
mencionar aqui os impactos causados pelas Desvinculações de Receitas da 
União – DRU, executadas também no âmbito do orçamento da seguridade. 
Segundo a ANFIP (2018) entre 2005 a 2017, a DRU conseguiu desvincular a 
marca de mais de R$ 1,02 trilhão, transferidos para o âmbito do orçamento 
fiscal. Até 2015, ela operava com desvinculação de 20% das contribuições 
sociais, passando em 2016 a 30% com vigência em até 2023, como conse-
quência do aprofundamento do ajuste fiscal brasileiro na intensificação do 
superávit primário, principal forma que possibilita e transferência de rique-
zas para o capital financeiro, via sistema da dívida pública.

Segundo Salvador (2017) “na disputa do fundo público, os juros da dívida 
pública pagos pelo orçamento estatal são os principais alimentadores do 
Capital Portador de Juros e do capital fictício”. Para Teixeira (2017, p. 109) 
em 2016, apesar de todas as despesas com juros e amortização da dívida, 
não tem sido possível conter o refinanciamento da dívida pública brasileira: 
“[...] no ano de 2015 correspondeu ao montante de R$ 571,6 bilhões, equi-
valente a 25,8% do orçamento geral da União [...] também não provocaram 
a redução do tamanho do estoque da dívida pública federal, que alcançou 
R$ 3,1 trilhões em 2016...”, aumentando para R$ 3,796 trilhões em agosto 
de 201811. Esta realidade concreta faz Salvador (2017) afirmar que todas 
estas medidas de ajuste fiscal tem se tornado aboletas frente as necessi-
dades crescentes de acumulação do capital, sobretudo, no que se refere a 
formação de valores no superávit primário e que, portanto, se configura o 
Novo Regime Fiscal – NRF, aprovado pela Emenda Constitucional – EC 95 

11 Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-09/divi-
da-publica-sobe-098-e-atinge-r-3785-trilhoes-em-agosto. Acesso em: 
19/07/2019.
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em 2016, que desmantela o financiamento das políticas sociais, congelando 
os gastos públicos por 20 anos, como sendo mais uma medida de socorro 
ao capital.

Considerações finais

O contexto atual da crise do capital tem acarretado significativas impli-
cações para os direitos da classe trabalhadora a partir do aguçamento 
do ajuste fiscal, reforçando as relações de subordinação da política social 
a política econômica brasileira. É problemática a forma que o Estado tem 
arranjado para socorrer o capital tendo vista que é evidente o sacrifício dos 
interesses da grande maioria dos trabalhadores. É impensável a acumula-
ção do capital neste estágio sem a intervenção forte do Estado, de forma a 
possibilitar as condições favoráveis, mesmo que essas condições resultem 
na destruição de direitos e conquistas que representam o progresso civiliza-
tório, apesar de limitados nesta ordem.

Ao analisarmos as Renúncias Tributárias no âmbito do orçamento previ-
denciário no período entre 2013 a 2018 e nas demais contribuições sociais 
da Seguridade Social, constatamos que em tempos de crise do capital, as 
renúncias tendem a se intensificarem, socorrendo diretamente diversos 
setores da economia, tais como o industrial, os diversos tipo de empresas, 
os médios e pequenos empresários, a indústria farmacêutica, o agronegó-
cio, entre outras, de forma genérica, o capital. Na disputa do fundo público, 
os recursos estão sendo alocados de forma significativa – por exemplo – 
para estes capitalistas, que são beneficiados pelas renúncias tributarias. 
Estamos falando do total de R$ 1.893.911 trilhões renunciados entre 2013 a 
2019, retirados do orçamento previdenciário e da seguridade social, sendo 
que, as tendências de continuidade e crescimento das renúncias tributárias 
farão com que este número aumente ao longo dos anos.

As implicações são catastróficas para a política social, tendo em vista que 
os dados corroboram com a tendência de desfinanciamento da Seguridade 
Social. Estas políticas sociais se encontram cada vez mais esgotadas e 
limitadas frente aos seus compromissos, subfinanciadas, reforçam as ten-
dências de focalização, seletividade e privatização. Em relação a Previdência 
Social é insustentável o argumento de déficit nas contas previdenciárias 
apontadas pelo atual governo como base de sustentação para a aprova-
ção PEC 06/2019. Confrontamos os valores renunciados pelas renúncias 
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tributarias no período destacado com este argumento e o resultado, frise-
mos: não há déficit diante dos valores renunciados pelo Estado, bem como, 
também não há déficit levando em consideração as desvinculações renun-
ciadas pela DRU e ainda, considerando os valores devidos ao INSS e o 
montantes gastos com a dívida pública.

A verdade é que apesar destas medidas de ajuste fiscal, o OSS vem se 
mostrando superavitário, mantendo suas obrigações, pagando os benefí-
cios e serviços das políticas de proteção social. Segundo a ANFIP (2019) até 
2015, este orpamento fechou o seu resultado com saldo positivo, portanto, 
possuindo uma reserva positiva acumulada no fundo público, referente aos 
anos anteriores, podendo cobrir os saldos negativos registrados nos anos 
de 2016 e 2017. Mas, estas reservas são almejadas aos olhos do capital, 
seja o financeiro ou o produtivo, que segue através do Estado buscando 
todas as possibilidades possíveis de capturá-las. Consideramos ser o tra-
balho organizado capaz de mobilizar as massas para barrar esta barbárie 
social, nas ruas.
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E ÀS POSTULAÇÕES PÓS-MODERNAS: PRÁTICAS 

ECONÔMICAS E RESPALDO IDEOCULTURAL
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Resumo: Nossa intenção é compreender a relação entre o modelo de acumu-
lação flexível característico do capital pós-crise dos anos-70 e a flexibilidade 
das suas alegações teóricas que constroem uma compreensão diferen-
ciada do mundo, buscando identificar como suas teses tem influenciado a 
explicação das relações sociais no capitalismo tardio. Neste sentido, com-
preendemos que a ofensiva neoliberal que demarca o sistema do capital em 
seu processo de reestruturação produtiva respalda uma racionalização que 
ao mesmo tempo o legitima, agindo no campo ideocultural através das pos-
tulações pós-modernas . No intento de aprofundar o debate em torno dessa 
temática faremos uso do método materialista dialético, por considerarmos 
que se trata do método mais adequado de análise num contexto de uma 
economia globalizada, de um capitalismo mundializado, em que as deter-
minações históricas e das forças produtivas influenciam decisivamente na 
produção e reprodução das relações sociais e nos ditames econômicos.
Palavras-chave: Pós-modernidade, Reestruturação produtiva, 
Neoliberalismo, Crise capitalista.
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Introdução

Nossa intenção é compreender a relação entre o modelo de acumula-
ção flexível e a flexibilidade das suas alegações teóricas e quais suas 
inflexões na sociabilidade com seus respectivos rebatimentos na cul-

tura, na política, na arte, na construção das identidades, e no modo como os 
indivíduos compreendem a vida e a sociedade no capitalismo tardio.

Octavio Ianni (2010, p.145) defende que “desde o princípio, o processo 
de desenvolvimento do capitalismo é simultaneamente um processo de 
racionalização”. Ou seja, para legitimar concretamente sua hegemonia eco-
nômica, o capital necessita e investe na compreensão intelectiva da vida 
social, pois, “na medida em que se forma, consolida e expande, o capitalismo 
pode influenciar, criar, tensionar, modificar, recobrir ou mesmo dissolver 
outras formas de organização das atividades produtivas e da vida sócio-
-cultural” (p.147).

A crise de 1970, a nível mundial, marca o momento de reformulação do 
capitalismo monopolista. O desenvolvimento da reestruturação produtiva, 
de uma economia mais flexível e de sobreposição do capitalismo financeiro 
proveram mudanças estruturais significativas em todo o mundo, facilitadas 
pelo avanço tecnológico, pela mídia, pelas redes sociais e novas formas de 
exploração do trabalho.

Em resumidas palavras, a ofensiva neoliberal como um dos pilares do 
capitalismo contemporâneo constitui uma resposta à crise do capital na ten-
tativa de retomar o desenvolvimento econômico e alavancar a acumulação 
e suas taxas de lucratividade. Em correlação, o pensamento pós-moderno 
reproduz e reforça o ideário burguês e sua dominação ideológica. Por isso, 
é importante trazer esses dois elementos do capitalismo tardio: neolibera-
lismo e pós-modernidade. Em que o primeiro imprime mudanças no campo 
político e econômico. Já o segundo, incide sobre o campo ideocultural.

Nosso trabalho é de cunho bibliográfico-documental, baseado no método 
do materialismo histórico, na tentativa de considerando a totalidade e suas 
mediações, compreender a particularidade desse debate, através de uma 
contextualização histórica, cultural, política, econômica e social.

Metodologia

Nessa pesquisa exploratória realizamos análises de cunho bibliográfi-
co-documental através de revisão de literatura, considerando os principais 
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autores, obras, publicações que abordam a referida temática. Segundo 
Severino (2007, p.122) “a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a 
partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores”. A análise 
do objeto de estudo em questão encontra-se fundamentado no suporte do 
método histórico-dialético. Neste sentido, levaremos em consideração a 
materialidade dos fenômenos sociais e a historicidade do desenvolvimento 
social. Netto (2009, p.674) define o método marxiano como o “método de 
pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa 
alcançar a essência do objeto”. Para tanto, o referido autor expõe que o 
pesquisador em sua prática deve utilizar de diversas técnicas que possam 
favorecer a atuação investigativa que possa compreender o movimento da 
história a partir de três momentos. O primeiro refere-se à relação entre a 
dimensão global e a particularidade, ou seja, a formação sócio-histórica 
daquela dada sociedade. Em segundo lugar, identificar as mediações que 
vinculam aquele fenômeno estudado as suas dimensões mais gerais. O ter-
ceiro momento se configura como a capacidade que o pesquisador deve 
desenvolver de compreensão crítica da realidade.

Aproximações à discussão da crise e os ditames neoliberais

As crises são constitutivas do modo de produção capitalista e requisitam 
reformulações de estratégias nas esferas da produção e regulação social 
para manutenção do imperativo da acumulação e da expansão do capital. 
Netto e Braz (2012, p. 173) elucidam que “as crises capitalistas, demarcando 
os ciclos econômicos, não têm uma única causa: elas são o resultado da 
dinâmica contraditória do modo de produção capitalista”. Ademais, defen-
dem que as crises são funcionais ao MPC, e que nesses momentos são 
gestados os mecanismos nos quais esse sistema se restaura, “sempre em 
níveis mais complexos e instáveis, as condições necessárias à sua continui-
dade” (NETTO; BRAZ, 2012, p.175).

Desse modo, quais seriam as contradições do capitalismo que germi-
nam essas crises? Netto e Braz (2012, p.177 e 178, grifo do autor) expõem 
que a contradição fundamental do MPC centra-se na “contradição entre 
a produção socializada e a apropriação privada (...) se expressa, no nível 
sociopolítico e histórico, como um processo específico de lutas de classes”. 
Esse seria o cerne contraditório das crises do capital que se desencadeiam 
em várias outras contradições nas esferas da produção e reprodução das 
relações sociais regidas pela lógica desse sistema.
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A crise de 1970, a nível mundial, marca o momento de reformulação do 
capitalismo monopolista refletido na incapacidade do regime de acumula-
ção fordista-keynesiano de conter as contradições inerentes ao capitalismo 
(HARVEY, 2011). De acordo com o referido autor, o sistema busca uma nova 
forma de acumulação baseada na flexibilização. A denominada acumulação 
flexível ou regime toyotista seria:

marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela 
se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 
mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inova-
ção comercial, tecnológica e organizacional (...) Esses poderes 
aumentados de flexibilidade e mobilidade permitem que os 
empregadores exerçam pressões mais fortes de controle do tra-
balho (...) o trabalho organizado foi solapado pela reconstrução 
de focos de acumulação flexível em regiões que careciam de 
tradições industriais anteriores e pela reimportação para centros 
mais antigos das normas e práticas regressivas estabelecidas 
nessas novas áreas. (HARVEY, 2011, p. 140-141, grifo nosso).

Netto e Braz (2012) ressaltam que a restauração do capital se deu estra-
tegicamente sobre o tripé: a reestruturação produtiva, a financeirização e a 
ideologia neoliberal. O primeiro pilar consistiria na substituição do modelo 
de produção rígido por circuitos de produção flexíveis.

Há, neste sentido, uma descentralização e desterritorialização fabril 
e organizacional com investimentos do capital em regiões de exploração 
da força de trabalho mais intensa e de exploração de matérias-primas, na 
mesma medida em que há uma maior concentração e centralização do 
controle do capital, o que Netto (1996) denomina de “oligarquia financeira 
global”, possível através do uso de novas tecnologias eletrônicas, da robó-
tica e da informação. Como aponta Octavio Ianni (2010, p.57, grifo nosso):

Na base da internacionalização do capital estão a formação, o 
desenvolvimento e a diversificação do que se pode denomi-
nar “fábrica global”. O mundo transformou-se na prática em 
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uma imensa e complexa fábrica, que se desenvolve conjugada-
mente com o que se pode denominar “shopping center global”. 
Intensificou-se e generalizou-se o processo de dispersão geo-
gráfica da produção, ou das forças produtivas, compreendendo 
o capital, a tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho 
social, o planejamento e o mercado.

A reestruturação produtiva imputou transformações significativas no 
mundo do trabalho. Segundo Netto e Braz (2012, p. 230), “todas as transfor-
mações implementadas pelo capital têm como objetivo reverter à queda da 
taxa de lucro e criar condições renovadas para a exploração da força de tra-
balho”. Neste sentido, os autores supracitados destacam algumas medidas 
estabelecidas no capitalismo contemporâneo, como: a flexibilização dos 
contratos de trabalho pela via da terceirização e da subcontratação, redução 
salarial, precarização do emprego, desregulamentação das relações de tra-
balho, crescimento do desemprego, informalização, exigência de uma força 
de trabalho qualificada e polivalente etc.

Concomitante a essa intensificação da exploração da força de trabalho, 
Netto e Braz (2012,) alertam ainda que a hipertrofia mais impactante do 
capitalismo contemporâneo ocorreu no âmbito das atividades financeiras 
decorrente do movimento de financeirização. Sobre essa questão Octavio 
Ianni (2010) expõe que o capital financeiro adquiriu uma força nunca antes 
vista, realizando transformações no locus econômico e político, com ênfase 
na especulação e na financeirização do capital favorecendo, assim, sua uni-
versalização e dominação. Nessa direção, Octavio Ianni (2010, p. 69, grifo 
nosso) defende que:

Além da mundialização acelerada e generalizada das forças 
produtivas, dos processos econômicos, da nova divisão interna-
cional do trabalho, formam-se redes e circuitos informatizados, 
por meio dos quais as transnacionais e os bancos movem o 
capital por todos os centros do mundo.

Assim sendo, as transações financeiras ganham uma dimensão signifi-
cativamente especulativa, gerando ganhos incertos extraídos de valores, por 
vezes, imaginários. Para Netto e Braz (2012, p. 245, grifo do autor):
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Esses ganhos financeiros, além de obviamente de fazerem a 
riqueza rápida dos especuladores, reforçam a percepção falsa e 
socialmente danosa de que a esfera da circulação gera valores 
e é autônoma em face da esfera produtiva. Tais ganhos gene-
ralizam a ideia de que a conversão de D em D´ se opera sem a 
mediação da produção; na verdade, conduz-se ao limite a feti-
chização do dinheiro, como se ele tivesse a faculdade de se 
reproduzir ampliadamente a si mesmo.

Neste sentido, Silva (2011, p.24, grifo nosso) aponta que, nesse capi-
talismo globalizado, há uma crescente financeirização do capital marcado 
“pela gestão e especulação sobre recursos públicos e privados, oriundos, 
inclusive – e, talvez, principalmente – das arrecadações e das dívidas públi-
cas nacionais”. Para Iamamoto (apud SANTOS, 2011, p.47), a titulação da 
dívida pública juntamente com a “expressividade do mercado acionário das 
empresas (...) conformam os ‘braços’ de sustentação do atual estágio da 
acumulação capitalista”. Todavia, a referida autora alerta que não há uma 
independência ou extinção da esfera produtiva, dado que a esfera das finan-
ças atrelada a da circulação nada cria, apenas alimenta-se das riquezas 
oriundas da força de trabalho no campo da produção.

Com relação ao neoliberalismo Netto e Braz (2012, p. 238) o descrevem 
como um conjunto ideológico promovido pelo grande capital visando à legi-
timação das estratégias do capitalismo contemporâneo, que sustentam 
uma concepção de homem e de sociedade embasadas na naturalização e 
na necessidade da desigualdade entre os homens e uma ideia rasteira de 
liberdade num aspecto mercadológico.

Neste contexto, Silva (2011, p.23, grifo do autor), defende que a “globa-
lização, reestruturação produtiva e reforma do Estado compõem a tríade 
central da ofensiva neoliberal” que, seja no plano material seja no plano 
ideológico, vem subsidiando, difundindo e operacionalizando os interesses 
do capital visando à superação da crise.

Se reconfigura e refuncionaliza, neste sentido, o papel do Estado que 
recua em seu caráter eminentemente intervencionista e regulador, tendo 
uma investidura na redução de direitos sociais já alcançados, na fragmen-
tação e fragilização das políticas públicas e sociais, uma nova relação entre 
público e o privado, numa lógica de favorecimento do mercado. De acordo 
com Netto e Braz (2012, p. 239, grifo do autor):
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O objetivo real do capital monopolista não é a “diminuição” do 
Estado, mas a diminuição das funções estatais coesivas, preci-
samente aquelas que respondem à satisfação de direitos sociais. 
Na verdade, ao proclamar a necessidade de um “Estado mínimo”, 
o que pretendem os monopólios e seus representantes nada 
mais é que um Estado mínimo para o trabalho e máximo para 
o capital.

O objetivo do grande capital é romper com as barreiras sociopolíticas 
que limitam a liberdade de negociação do mercado. No capitalismo tardio, 
como discorre Mandel (1982), o Estado reafirma suas principais funções 
no sistema do capital criando as condições gerais de produção, reprimindo 
qualquer ameaça das classes subalternas ao modo de produção e garan-
tindo que a ideologia da sociedade seja a da classe dominante. Além disso, 
no capitalismo tardio o capital estatal funciona como esteio do capital pri-
vado, sendo a função vital do Estado à administração das crises.

Neste sentido, no âmbito do Estado os neoliberais defendem a neces-
sidade de “reformas”. Porém, segundo Netto e Braz (2012, p.239, grifo do 
autor) “o que vem sendo conduzido pelo grande capital é um gigantesco 
processo de contra-reforma(s), destinado a supressão ou redução de 
direitos e garantias sociais”.

Para Behring (2008, p.58, grifo da autora), “trata-se de uma contra-
-reforma já que existe uma forte evocação do passado no pensamento 
neoliberal, bem como um aspecto realmente regressivo quando da imple-
mentação de seu receituário”. Essas contrarreformas incidem nas políticas 
públicas, em especial, as políticas sociais, que diante da ofensiva neolibe-
ral apresentara reconfigurações e transformações, principalmente quando 
comparados àquele vigente no denominado (“Estado de Bem-Estar Social”)3. 
De modo que “as reestruturações em curso seguem na direção de uma 
restrição, seletividade e focalização; (...) rompem com os compromissos 
e consensos do pós-guerra, que permitiram a expansão do Welfare State” 

3 Behring e Boschetti (2011), afirmam que o termo Welfare State surgiu na Inglaterra e retrata uma 
intervenção maior do Estado na economia, principalmente pela via da proteção social, sob três pi-
lares: educação, seguros e saúde. Com isso, trouxe proposituras e ampliação significativas para as 
políticas sociais e os direitos sociais, possíveis pelo “consenso do pós-guerra”, naquele momento, 
visto a partir também das contribuições keynesianas como uma possível saída do grande capital 
para a crise de 1929.



3035
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

(BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 134). Outrossim, Rodrigo Castelo (2013, p. 
244) aponta que:

O Estado, agora, teria uma função reguladora das atividades eco-
nômicas e operacionalizaria, em parceria com o setor privado, 
políticas sociais emergenciais, focalizadas e assistencialistas, 
visando garantir as taxas de acumulação do capital e mitigar as 
expressões da “questão social” através do controle da força de 
trabalho e do atendimento de necessidades mínimas dos “clien-
tes” dos serviços sociais.

Nesta perspectiva, haveria um novo conjunto de políticas sociais 
“público-privadas, fragmentadas e paliativas, de combate à pobreza e à 
desigualdade, que ganhariam importância tanto no papel de reprodução da 
força de trabalho quanto no de controle social” (CASTELO, 2013, p. 245). 
Concomitantemente as referidas determinações tem-se a tendência da 
mercantilização das políticas sociais as quais perdem seu caráter de direito 
social e passam a ser acessadas pela via do mercado (BEHRING, 2008). Por 
este ângulo, identifica-se aquilo que Behring e Boschetti (2011, p.157) apon-
tam como “trinômio articulado do ideário neoliberal para as políticas sociais, 
qual seja: a privatização, a focalização e a descentralização”.

Nesse processo, o Estado acaba por transferir para a sociedade civil e, 
por conseguinte, para o Terceiro Setor a missão civilizadora de constru-
ção de uma “sociedade de bem-estar”, como propõe o pensador Giddens 
(1998) defendendo que deveria a sociedade civil atuar em parceira com o 
Estado e com os órgãos privados, na objetivação de que “uma sociedade 
civil forte, coesa e bem organizada seria capaz de vigiar e controlar, como 
um poder externo, os mandos e desmandos do Estado e dos mercados” 
(apud CASTELO, 2013, p. 288).

Ora, Behring (2008, p.65) chama atenção para a orientação no sentido 
de focalização das ações dada a política social no capitalismo contemporâ-
neo o que promove a implementação de uma “espécie de clientelismo (pós)
moderno ou neocorporativismo, onde a sociedade civil é domesticada (...) 
por meio da distribuição e disputa dos parcos recursos públicos para ações 
focalizadas ou da seleção de projetos sociais pelas agências multilaterais”.

Alinhada ao ideário neoliberal tem-se a defesa das postulações pós-mo-
dernas, neste ponto Rouanet (1998, p.237) coloca que:
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Enquanto a política moderna tinha como palco o Estado e visava 
à conquista ou a manutenção do poder estatal, a política pós-
-moderna tem como palco a sociedade civil e visa à conquista 
de objetivos grupais ou segmentares. Os sujeitos da nova política 
não são mais os cidadãos, mas grupos, e seus fins não são mais 
universais, visando o interesse geral, mas micrológicos.

Em resumidas palavras, a ofensiva neoliberal como um dos pilares do 
capitalismo contemporâneo constitui uma resposta à crise do capital na ten-
tativa de retomar o desenvolvimento econômico e alavancar a acumulação 
e suas taxas de lucratividade mediante a construção de novos mecanismos 
de exploração da força do trabalho. Contudo, tais medidas têm agravado 
ainda mais as condições de vida e de trabalho da classe dominada. Com 
isso, como relata Boschetti (2017, p.55) agudiza-se as “expressões da ‘ques-
tão social’ revelando a barbárie cotidiana que assola sem trégua a classe 
trabalhadora”, como: o desemprego estrutural, o pauperismo, a pobreza e a 
violência.

Aproximações à discussão da crise do capital e às postulações 
pós-modernas

É importante identificar quais os caracteres da pós-modernidade e como 
suas teses tem influenciado a compreensão do mundo e dado base para 
a explicação das relações sociais no capitalismo tardio. Nossa intenção é 
compreender a relação entre o modelo de acumulação flexível e a flexibili-
dade das suas alegações teóricas.

Rouanet (1998, p.238) nos alerta que a racionalidade pós-moderna capi-
talista não perpassa a compreensão ontológica da realidade, pelo contrário, 
para ele “o que caracteriza a ciência pós-moderna é a incredulidade com 
relação às narrativas legitimadoras (...) a ciência pós-moderna se legitima 
pela paralogia, pela diferença, com relação ao que num momento dado 
passa por científico”. Este autor defende que “enquanto a ciência moderna 
se legitima com relação a grandes sínteses homogeneizadoras, a ciência 
pós-moderna, seguindo, nisso a episteme pós-moderna em geral, se legi-
tima pelo heterogêneo, pelo inesperado, pela diferença” (p.239).

Neste contexto, Josiane Soares Santos (2005, p.31) discorre que no capi-
talismo contemporâneo as postulações pós-modernas se apresentam como 
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uma saída cognitiva para a “Crise da Modernidade”4 correlata a recente crise 
do capital, sendo esse pensamento uma das “respostas à crise – no campo 
ideo-teórico”. Assim, Jamerson (1996) defende que a “pós-modernidade 
corresponde à ‘lógica cultural do capitalismo tardio’” (apud SANTOS, 2005, 
p.31). Para os defensores dessa corrente de pensamento, estaríamos diante 
da falência do projeto civilizatório da modernidade.

David Harvey (2011) nos aponta alguns aspectos presentes na perspec-
tiva pós-moderna, entre eles: a mudança, a efemeridade, a fragmentação, a 
transitoriedade, a instabilidade, a sociedade do espetáculo, o apelo para a 
estética, a valorização da publicidade e da mídia, a mercadificação da cultura 
e do saber, da imaginação e da aparência. As relações são vistas de forma 
fluida e focalizada em dimensões microssociais retomando os aspectos da 
individuação e segmentação das análises sociais.

Stuart Hall (2006) aborda que as transformações vislumbradas nas socie-
dades modernas, no final do século XX, representam uma diferente mudança 
estrutural e que esse processo estaria “fragmentando as paisagens culturais 
de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, 
nos tinham oferecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (p.09). 
A sociedade pós-moderna seria marcada pelas descontinuidades, pela 
prevalência do hibridismo cultural, da pluralidade, da descentralização, da 
desterritorialização.

Por isso, ao discorrer sobre a construção da identidade, o referido autor 
defende que o “sujeito pós-moderno”, enquanto produto desse processo 
seria “conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 
permanente” (HALL, 2006, p.13). Tal abordagem coloca os indivíduos sociais 
na centralidade do debate e da compreensão da “sociedade pós-moderna”, 
desconsiderando qualquer aspecto de totalidade.

Neste aspecto, Netto (1996) elucida que a dinâmica cultural do capita-
lismo tardio também tem sido flexibilizada a partir de dois vetores. Primeiro, 
o trânsito da lógica do capital para os processos do espaço cultural e, 
segundo, a socialização das formas culturais pela via da tecnologia da infor-
mação e pelos meios eletrônicos. A cultura absorve caracteres típicos de 
mercadoria. Neste sentido, o novo modo de produção flexível adotado no 
capitalismo tardio também é transferido para compreensão da vida social, a 

4 Josiane Santos (2005, p.29) conceitua a “Crise da Modernidade” como a “expressão das necessi-
dades de desenvolvimento do capitalismo e que a pós-modernidade aparece, assim, como uma de 
suas manifestações no campo da teoria social”.
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partir da flexibilidade e da fluidez das relações sociais defendidas pela pers-
pectiva pós-moderna.

Para Netto (1996), essa mercantilização propicia e propaga a imedia-
ticidade da vida social que ganha status de realidade, desqualificando a 
distinção entre aparência e essência. Sobre isso, Netto expõe que “tería-
mos uma ‘crise de paradigmas’, com a superação das metanarrativas e das 
abordagens teóricas calcadas na categoria de totalidade; de outra, estaria 
colocada a urgência de só pensar a micropolítica ou de encontrar novos 
referenciais para a ação sociopolítica”. (NETTO, 1996, p.97)

Ora, essas transformações têm consequências diretas na sociabili-
dade humana, seja no campo do real seja na compreensão intelectiva das 
relações sociais. Assim sendo, o ideário neoliberal para além do campo eco-
nômico e social-político corrobora para uma decifração do real de forma 
irracional, idealista, fragmentada e microssocial, aspectos encontrados no 
pensamento pós-moderno.

A partir desses autores podemos considerar que há uma notória conexão 
entre o desenvolvimento da acumulação flexível, a adesão ao ideário neoli-
beral e, por conseguinte, a valorização do debate em torno das postulações 
pós-modernas. Sobre isso Rouanet (1998, p.233) nos alerta que:

A estética impregna os objetos, para que eles se tornem mais 
atraentes. O apelo da publicidade estetizada envolve a persona-
lização e a erotização do mundo das mercadorias: o homem é 
seduzido pelo objeto para se integrar no circuito do capitalismo 
como obra de arte. O mundo social se desmaterializa, passa a 
ser signo, simulacro, hiper-realidade. O universo lukacsiano das 
relações sociais reificadas muda de natureza: hoje as coisas se 
repersonalizam, tornam-se cordiais, integram-se em nosso dia-
-a-dia, sob a forma da vitrina e do vídeo, que não nos confrontam 
como objetividades hostis, mas em que mergulhamos como a 
própria verdade (narcísica) do homem pós-moderno.

Nesta linha, sendo a lógica cultural do capitalismo tardio, Josiane Santos 
(2005, p.43, grifo do autor) expõe que a “pós-modernidade, para além de ser 
a linguagem coadunante com o novo estágio desta sociedade, é a lingua-
gem que a legitima e a reforça”.
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Em contraposição a ideia de que o mundo contemporâneo estaria 
contemplado na pós-modernidade, Ivo Tonet (2005, p.20) ao analisar os 
fundamentos e características da razão ontológica e a razão fenomênica 
como possibilidades de compreensão do mundo defende que “o chamado 
pensamento pós-moderno nada mais seria do que a razão moderna posta 
sob outra forma e em outro momento histórico-social. Afinal, ambos ope-
ram a partir dos mesmos fundamentos: os dados empíricos, fenomênicos”. 
Contudo, o referido autor não nega as transformações societárias próprias 
do capitalismo contemporâneo, mesmo alertando que a sua essência pau-
tada na contradição capital x trabalho permanece intacta. Por isso, Tonet 
(2005, p.23) defende que,

não se trata, pois, de uma mudança radical da modernidade, do 
capitalismo, para uma outra forma de sociabilidade. Tratam-se 
de mudanças, certamente muito profundas e muito intensas, 
mas no interior do próprio sistema capitalista. Não há porque se 
admirar dessas mudanças, pois o capitalismo é extremamente 
dinâmico.

Para o supracitado autor a forma de racionalidade realmente pós-mo-
derna é a baseada na razão ontológica, pois essa considerando a totalidade 
do ser social e a contradição capital x trabalho aponta para um mundo que 
vai além dessa produção e reprodução das relações sociais capitalistas, ou 
seja, “para além do capital”.

Tal discussão circunscreve o debate em torno da racionalidade moderna 
e pós-moderna a qual não entraremos de maneira aprofundada neste tra-
balho por se tratar de um amplo e complexo embate dentro das ciências 
sociais e filosóficas na contemporaneidade.

Na verdade o que pretendemos destacar é como as postulações pós-mo-
dernas investidas no capitalismo tardio contribuem para uma compreensão 
fragmentada do mundo, o que sobrepõe a abordagens microssociais, as 
macrossociais, o indivíduo em detrimento a sociedade, renegando qualquer 
aspecto universal e/ou totalizante. Como discorre Ivete Simionato (2009, 
p.86):

A pós-modernidade representa, assim, um novo tipo de hegemo-
nia ideológica nesse estágio do capital globalizado, fundada nas 
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teorias do fragmentário, do efêmero, do descontínuo, que forta-
lecem a alienação e a reificação do presente, fazendo-nos perder 
de vista os nexos ontológicos que compõem a realidade social e 
distanciando-nos cada vez mais da compreensão totalizante da 
vida.

Neste aspecto, se reafirma postulações a-críticas e a-históricas, por 
conseguinte, conservadoras que desconsideram a razão ontológica e natura-
lização as relações sociais capitalistas e suas desigualdades, naturalizando 
também as crises do capital como inerentes ao sistema e ao desenvolvi-
mento econômico, desqualificando e desacreditando qualquer perspectiva 
que defenda a possibilidade de transformação societária.

Considerações finais

Através desse trabalho podemos perceber como as transformaçãoes 
societárias impretadas pelo desenvolvimento capitalista no campo político-
-econômico tem seu sustentáculo numa lógica produzida e reproduzida que 
promove uma determinada compreensão da vida social que num sentido 
reflexo possibilita que esse sistema se perpetue sem maiores questiona-
mentos ou oposições, o desdobramento dessa lógica pode ser visto na 
cultura, na arte, nas instituições, nas políticas públicas, nas ações governa-
mentais, nas relações cotidianas, ate mesmo na produção científica.

O capital pós-crise de 1970 adere ao ideário neoliberal desenvolvendo a 
reestruturação de suas forças produtivas, com os contributos dos avanços 
tecnológicos, das redes sociais, das telecomunicações, da robótica, e de um 
sistema econômico globalizado.

Essa ofensiva neoliberal, que configura uma tentativa de recuperação 
das taxas de lucro do capital, promove mudanças significativas no pro-
cesso de exploração do trabalho, entre as quais destacamos: a flexibilização 
da produção, o subemprego, a terceirização, o aumento do setor de servi-
ços e do trabalho informal, a descentralização produtiva em contraponto a 
concentração da gerência, do controle e da riqueza por parte dos grandes 
grupos monopólicos, o aprofundamento da desigualdade social, o uso do 
fundo público em prol dos interesses do capital financeiro via pagamento 
dos juros das dívidas públicas, em detrimento da retirada de direitos sociais 
e trabalhistas e focalização das políticas sociais.
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Ademais, essas práticas econômicas estão imbricadas a reprodução 
de compreensões de mundo que legitimiam a perpetuação do seu modo 
de produção. O neoliberalismo tem suas expressões no campo ideocul-
tural através do pensamento pós-moderno que defende, assim como no 
campo econômico, a flexibilização das análises sociais, pautadas então em 
perspectivas microssociais, defendendo a fragmentação, imediaticidade 
das relações sociais contemporâneas pautadas na efemeridade, na tran-
sitoriedade e na instabilidade. Neste contexto, a sociedade do espetáculo 
apresenta um apelo para a estética, a valorização da publicidade e da mídia, 
a mercadificação da cultura e do saber, da imaginação e da aparência. Além 
disso, nega as metarrativas e desvaloriza as abordagens macrossociais 
pautadas na categoria da totalidade.
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar as modificações 
ocorridas sobre a Categoria Trabalho a partir da crise estrutural do capita-
lismo iniciada em 1970. Objetivamos apresentar uma análise crítica, a partir 
de uma revisão literária, de caráter qualitativo, das transformações socie-
tárias que vem inflexionando o Trabalho, com destaque para a discussão 
sobre a perda da materialidade do Trabalho, substanciadas na concepção de 
superação da Modernidade e emissão do pensamento Pós-moderno. Como 
método deste estudo utilizamos o materialismo histórico dialético, a fim de 
compreender a essência do que vem sendo dado na aparência, desvelando 
os complexos menores que dão corpo a totalidade social, pontuando a atual 
e necessária discussão sobre a categoria trabalho na contemporaneidade.
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Introdução

A reorganização capitalista impõe modificações ao mundo do Trabalho, 
a reestruturação exigiu a modificação da forma de extrair Trabalho, 
elevando o nível de exploração, diante dos novos mecanismos aloca-

dos pela acumulação flexível. A atual fase do capitalismo trata de acentuar 
a disputa política, social, econômica e ideológica entre os projetos antagôni-
cos que compõem a sociedade.

O capitalismo inaugura a Modernidade e edifica uma sociedade baseada 
na razão, no homem, como sendo este capaz de transformar a natureza 
por meio do trabalho. Foi a emergência de uma sociedade que tinha/tem 
por feição a iluminação das ideias, as discussões de grandes questões, de 
metanarrativas, que se abriu o espaço para o âmbito da discussão política, 
baseada no saber cientifico. (NETTO, 1994).

Entretanto, ao passo em que a burguesia tem seu projeto ameaçado pela 
organização da classe trabalhadora, esta inflexiona seu plano ideológico 
em formatos que vão além da racionalidade para conservação, utilizando 
também como recurso discursos pautados na desrazão. A crise de 1970 
apresenta o processo de singularidade com a totalidade que é a sociedade 
capitalista. O desenvolvimento das forças produtivas leva ao limite das pos-
sibilidades civilizatórias possíveis dentro do capitalismo. Intensifica-se a 
contradição que fundamenta esta sociedade e por isso – enquanto centrali-
dade da vida social e do sistema de classes – desregulamenta-se o mundo 
do trabalho, inflexionando no campo prático, teórico e ideológico, diante de 
um plano que tem na radicalização do falseamento da consciência, o seu 
maior objetivo.

Deste modo, discutir o mundo do Trabalho é pauta necessária e indis-
pensável em momentos de crise econômica e sobretudo de crise política. 
Reafirmar a sua centralidade, se opondo as teses que advogam a sua 
destituição, é a pedra de toque para a construção da luta de classes e con-
comitantemente para a construção de uma sociedade para além do capital.

As transformações que inflexionam o mundo do Trabalho em nada alteram 
a lógica pela qual funda-se esta sociedade, ao contrário disto, intensifica-se 
esta contradição, a partir de um forte aparato ideológico. Assim, compreen-
der as discussões que retiram a Centralidade da Categoria Trabalho, exige 
a compreensão das transformações em curso, a partir do entendimento do 
que vem sendo desenvolvido em oposição ao pensamento crítico, da razão 
dialética, pertencente ao projeto antagônico da Modernidade.
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O pensamento pós-moderno prega a imaterialidade do trabalho como 
uma das justificativas para a superação da Modernidade e, consequente-
mente, da contradição entre Capital X Trabalho. Aloca-se como sendo o 
“sucessor da Modernidade”, apregoando o seu fim e a vitória capitalista. As 
questões que rondam a contemporaneidade da sociedade capitalista estão 
na compreensão da (in)materialidade do trabalho, atentando para o fato de 
que as novas configurações do Trabalho não rompem com a contradição 
alienante pela qual o capitalismo captura a principal categoria que compõe 
e dá vida ao ser social.

Metodologia

A presente pesquisa, faz parte dos estudos introdutórios desenvolvidos 
pelos discentes nas disciplinas referentes ao Programa de Pós-Graduação 
em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba. O presente estudo 
utilizou quanto método de análise o materialismo histórico dialético, devido 
sua capacidade de aproximação do real através de categorias essenciais 
que permeiam as diversas determinações do objeto, utilizando para tal de 
um arcabouço teórico de autores alinhados com o método em voga.

Desse modo trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, uti-
lizando fontes secundárias para uma abordagem qualitativa, que busca 
analisar criticamente a contemporaneidade da categoria trabalho. Para 
tanto resgata-se autores que são referência nas categorias utilizadas, rea-
lizando comparativos com os imperativos formulados pelos ditames da 
sociedade contemporânea e de autores que apregoam o modelo dominante 
para que haja uma apreensão crítica dos resultados e consequentemente 
uma reflexão.

Desenvolvimento

A fase contemporânea do capitalismo vem despertando as mais variadas 
analises teóricas. Busca-se a compreensão para o atual cenário da reorga-
nização do capitalismo a nível mundial a partir das percepções já existentes, 
que por ora passam a ser reeditadas.

A reorganização necessária para o retorno da lucratividade, aliada ao 
desenvolvimento tecnológico, impulsionou uma revolução no modelo acu-
mulativo, que juntamente com o aparato ideológico – pedra de toque do 
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capitalismo contemporâneo – passam a operacionalizar a atual lógica do 
capital, a qual não rompe com a velha contradição, fundante e ineliminável. 
(MÉSZÁROS, 2000).

A existência do capitalismo depende da exploração do trabalho. Não há 
capitalismo sem exploração, sem a subordinação do trabalhador a priva-
ção dos meios de trabalho, que nessa sociedade e detida nas mãos de uma 
pequena minoria, composta pela burguesia. Dessa forma, o que muda, a 
partir de 1970 são as formas e estratégias de explorar esse trabalho. Entre 
essas estratégias se encontra o capitalismo na sua modalidade financeira 
que se traduz pela soma das instituições financeiras com o capital industrial. 
A esfera financeira passa a determinar todo o processo de desregulamenta-
ção do mundo do trabalho. O processo de financeirização assume processos 
inéditos, inflexionando não apenas na forma de acumulação, como também 
nas determinações políticas, culturais, sociais e ideológicas. (IAMAMOTO, 
2007).

O processo de mundialização do capitalismo ocorre por meio dos 
monopólios transnacionais, que se constituem frente a um contexto de 
internacionalização do capital, acompanhado da desregulamentação do tra-
balho e liberação da economia. O processo que determinou a “nova” forma de 
determinação do ciclo lucrativo do capital, com sua centralidade no capital 
financeiro, foi definido em reuniões das grandes instituições que compõem 
o rol da classe dominante do capitalismo, ou seja, o processo de desregu-
lamentação, que materializou a reorganização foi ditada pelos organismos 
multilaterais, responsáveis pelas instancias financeiras da sociedade capi-
talista, tendo no campo produtivo da indústria o seu processo de reprodução, 
uma vez que, a esfera financeira nada cria. (IAMAMOTO, 2007).

O capitalismo financeiro é gerado pela especulação na propensão a 
lucrar, com destaque para o investimento especulativo na extração da mais-
-valia futura. Para isso, como indica Iamamoto (2007) os investimentos do 
capitalismo financeiro centram-se na amplificação dos mecanismos de 
exploração, ocasionando mudanças no mundo do trabalho: Política de ges-
tão; “enxugamento da mão-de-obra”; Intensificação do trabalho e aumento 
da jornada sem corresponder o aumento dos salários; Estímulo à com-
petição entre os trabalhadores em um contexto recessivo, dificultando a 
organização sindical; Chamamento à participação para garantia das metas 
empresariais; Ampliação das relações de trabalho não formalizadas ou 
“clandestinas”, com ampla regressão dos direitos; Aperfeiçoamento técnico 
e a incorporação da ciência e da tecnologia no ciclo da produção.
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A atual desregulamentação do Trabalho se inicia na esfera financeira. A 
necessidade de reestruturar a economia e retornar à lucratividade exige do 
capitalismo estratégias que tratam, inclusive, de recuperar traços arcaicos, 
combinando o velho e o novo em uma mesma dinâmica econômica. Dentro 
das empresas o capitalismo financeiro age através da: Criação de novas 
capacidades de produção, estendendo as relações sociais capitalistas para 
extração da mais-valia, através da repartição das receitas e definições das 
formas de emprego assalariado, modificando a gestão da força de trabalho, 
o que passa a reformular o perfil do mercado de trabalho. É diante desse 
cenário que emergem as discussões sobre a superação do projeto da moder-
nidade e com ele todos os paradigmas que lhe davam corpo, à exemplo da 
Centralidade do Trabalho, que passa a ser questionada, sobre a justificativa 
de que as transformações societárias colocaram fim a existência material 
do trabalho e, consequentemente, a figura do trabalhador.

Antunes publica em 1995 o livro chamado “Adeus ao Trabalho? Ensaio 
sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho”, o qual con-
trapunha-se ao livro publicado por Gorz em 1980 “Adeus ao Proletariado”, 
onde desenvolve a tese do fim do trabalho e, consequentemente, do 
proletariado.

A publicação realizada pelo Gorz faz parte de uma série de interpretações 
sobre as transformações vivenciadas diante da crise do capital. O Trabalho, 
como o próprio Antunes (2011) aponta passou por um forte investimento 
tecnológico, resultando na automação, na robótica e na microeletrônica, pro-
cessos que passaram a ocupar o universo fabril, instituindo as relações de 
produção e reprodução no Mundo do Trabalho, fazendo com que ocorresse o 
que Antunes (2011) chama de desproletrização do trabalho industrial fabril e 
em compensação um aumento do setor de serviços, com forte incorporação 
do trabalho feminino, vivenciando “[...] uma subproletarização intensificada, 
presente na expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontra-
tado, “terceirizado”, que marca a sociedade dual [...]”. (ANTUNES, 2011, 47 
grifos do autor).

Gorz (1982) parte de uma discussão que alicerça e alimenta o campo 
daqueles/as que defendem a superação da modernidade e início de uma 
nova fase histórica da humanidade, que seria a chamada sociedade pós-
-moderna, aflorada como resultado das transformações ocasionadas pelo 
processo de revitalização do capital, a partir de 1970. A defesa da existên-
cia de uma nova sociedade, com a superação da modernidade, parte das 
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análises de que as transformações em curso trataram de modificar a estru-
tura da sociedade capitalista, onde o Trabalho perde sua centralidade, não 
sendo mais o determinante para a produção e reprodução do capitalismo. 
Além disso, destitui-se o sentindo ontológico de construção dos sujeitos 
sociais.

O Gorz (1982), trata tão somente de relacionar trabalho com emprego, 
como sinônimos, o que justifica a defesa de sua tese, pelo fim do trabalho, 
uma vez que houve uma redução do trabalho concreto, a partir da instituição 
tecnológica, com o trabalho imaterial. Para ele, a resolutividade dos proble-
mas que passam a assolar a sociedade está na construção da sociedade do 
tempo liberado, uma vez que, a luta de classe é impossível para solucionar 
os problemas em torno do Mundo do Trabalho.

Diante disto Antunes (2011) – enquanto resistência na defesa pela cen-
tralidade do trabalho – desenvolve cinco teses que objetivam apresentar 
que as transformações ocorridas na sociedade não foram capazes de supe-
rar a contradição capitalista e tão pouco o caráter ontologia do Trabalho 
resume-se a lógica dessa sociedade.

Para Antunes (2011) as transformações precisam ser compreendidas e 
analisadas, a fim de revelar a totalidade e a essência do capitalismo em sua 
fase tardia e, assim, revelar as condições de existência – seja material ou 
imaterial – do trabalho. As mudanças ocasionadas pelo desenvolvimento 
das forças produtivas, impulsionadas pela tecnológica, diante da necessi-
dade do capitalismo de se reestruturar, resultou em uma amplificação do 
trabalho morto em detrimento do trabalho vivo, o que foi interpretado como 
a destituição do trabalho concreto, com a afirmativa de que o trabalho não 
desempenha mais o papel central na produção de mercadorias. Ao desen-
volver os argumentos contrários, na defesa de sua tese, Antunes (2011) 
esclarece que: a crise do trabalho abstrato4 não indica a afirmativa de que o 
trabalho não é mais aquele que desempenha o papel estruturante na criação 
de mercadorias, sejam elas matérias ou imateriais. Na verdade, a redução 
do trabalho vivo, indica a intensificação do fetichismo e o estranhamento da 

4 Antunes (2011) esclarece que as transformações no mundo do trabalho acabaram por ocasionar 
uma crise no trabalho abstrato, ou seja, na produção produtivas, física e intelectual, que passa a 
ser subordinada a máquina, na figura da tecnológica. No entanto, isto não indica o fim do trabalho 
concreto, aquele que dispõe da dimensão qualitativa, o qual determina a lei do valor no capitalismo 
e que continua sendo o seu fundamento, uma vez que o capitalismo continua sendo a sociedade 
substanciada pela venda da mercadoria, produzida com trabalho alheio.
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mercadoria, ou seja, as transformações no mundo do trabalho acabam por 
intensificar a contradição capitalista e não supera-la, como aponta o Gorz e 
os defensores do “fim do trabalho”.

Na segunda tese Antunes (2011) atenta para o sentido ontológico do tra-
balho. A sua existência não se restringe a sociedade capitalista, o trabalho 
é fundante pela sua capacidade teleológica de transformar o homem, na 
medida que transforma a natureza. Reduzir o sentido ontológico do trabalho 
a produção de mercadorias é desconsiderar as dadas condições em que 
o trabalho é desenvolvido no capitalismo de modo alienado, estranho ao 
trabalhador. O trabalho concreto é ponto de partida para a construção de 
uma nova sociedade, por isso a necessidade de atingir a essência e revelar a 
contradição pela qual estar inserido o trabalho nessa sociedade.

A centralidade do trabalho na sociedade capitalista continua sendo os 
fundamentos que alicerçam as relações humanas e determinam os funda-
mentos da sociedade capitalista, mesmo diante de todas as transformações 
que lhe inflexionam, a contradição capitalista não foi superada, isto indicaria 
a sua própria superação. O trabalho explorado e alienado é o seu fundante e 
a luta de classe é, também, o único meio pela qual atingiremos a sua supe-
ração. Desse modo, a terceira tese discutida por Antunes (2011) versa sobre 
a reafirmação do papel da luta de classes, como única capaz de superar a 
sociedade de classes. A quarta e quinta tese tratam de reafirmar o caráter 
contraditório da sociedade capitalista, que se legitima ainda mais na atual 
fase do capitalismo, fragmentando a classe trabalhadora, que passa a ser 
– pelas exigências do capital – ainda mais heterogênea e complexificada, 
intensificando o processo de estranhamento e alienação

As transformações no Mundo do Trabalho ditadas pelo processo de 
reorganização do capitalismo são inegáveis e abrem um leque de novos ele-
mentos que passam a predominar nas relações de produção e reprodução 
do capitalismo. A expansão do setor de serviços amplifica o trabalho imate-
rial, nos restando a tarefa de compreende-lo, uma vez que sua compreensão 
é necessária e precisa para a intervenção na realidade social, tendo em 
vista que a ofensiva capitalista aguça ainda mais a sua logística ideológica, 
buscando nas relações obscuras e complexas do trabalho imaterial a sua 
substancia para a intensificação do processo de subordinação do trabalho 
ao capital.
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Resultados e discussão

O desenvolvimento das forças produtivas, aliado a necessidade do capi-
talismo de se renovar indicou um processo de transmutação das relações 
sociais, a partir de 1970. Evidentemente, o capitalismo necessita estar atento 
a inerência da crise e postular estratégias que permitam a sua reprodução 
e seu fortalecimento. Como já supracitado, o processo de reorganização do 
capital resultou em profundas transformações, com forte aparato ideoló-
gico, de destituição da luta de classe, não supreendentemente, com ataque 
as categorias centrais do campo crítico, aquelas capazes de explicar a com-
plexidade dessa sociedade.

A Centralidade do Trabalho é posta à prova e com ela a Teoria do Valor 
e a capacidade revolucionária da luta de classe. O marxismo é visto como 
algo superado, incapaz de compreender as contemporâneas formas de pro-
dução desta sociedade. Sem dúvidas, trata-se de uma interpretação errônea 
da teoria marxiana e do acumulo teórico da tradição marxista, engrossando 
e legitimando a sociedade capitalista. A compreensão societária realizada 
por Marx e pelos seus seguidores é um divisor de aguas para a sociedade, 
pois indica uma alternativa de superação da ordem do capital, impondo o 
acirramento da disputa política, econômica e social na sociedade Moderna.

Não era de ser estranhar uma ofensiva de destituição da razão dialética, 
principalmente em período de crise, onde a radicalização da luta de classe é 
uma possibilidade para a emancipação humana. A lógica contemporânea do 
capitalismo em nada muda a sua essência, ao contrário, proporciona uma 
intensificação ideológica de propagação da alienação e do estranhamento, 
fazendo surgir interpretações que não dão conta da realidade do processo 
atual de produção e reprodução do capital. Essas interpretações acabam 
por criar as concepções de derrocada do Projeto da Modernidade e início 
de um novo período histórico, não mais baseado no trabalho, na contradi-
ção fundamente da sociedade capitalista. A formulação dessas concepções 
alicerça-se no chamado pensamento pós-moderno, o qual aglomera a 
compreensão de que as transformações ocasionadas a partir dos anos 
de 1970 não são mais frutos das dadas condições de desenvolvimento do 
capitalismo, mas que essas transformações indicam o rompimento com o 
trabalho, com a Teoria do Valor e com a luta de classe.

A expansão do trabalho morto em detrimento do trabalho vivo faz emer-
gir a concepção de morte do Trabalho. A atual fase capitalista exige a 
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compreensão do trabalho que não se reduz a sua produção propriamente 
dita, mas a todos os elementos materiais ou não que passam a dá corpo a 
mercadoria no capitalismo tardio. Como nos esclarece Santos (2007, p. 28):

No seu processo de produção e reprodução social, a humanidade 
cria através do trabalho não só um mundo materialmente tan-
gível. Ela cria hábitos, valores morais, éticos e civilizatórios: cria 
a sociabilidade que interage na formação da subjetividade dos 
indivíduos sociais. Os elementos da subjetividade humana são, 
portanto, dialeticamente determinados pelo processo produtivo, 
mas nem por isso de menor importância.

Diante do advento tecnológico e de todo processo de reorganização do 
capitalismo, a ofensiva ideológica tratou de amplificar o processo de mer-
cantilização, apossando-se de todas as esferas da sociedade, tornando-as 
mercadorias “É um processo construído principalmente pela via da difusão 
nos meios de comunicação que apresentam uma crescente capacidade de 
homogeneizar as consciências e “apagar” da memória das pessoas qual-
quer vestígio que aponte para outro modo de vida. (SANTOS, 2007, p. 31).

É através do setor de serviços, estruturado no trabalho imaterial, que o 
capitalismo vem se reproduzindo no capitalismo tardio, por isso, a necessi-
dade de compreende-lo, esclarecendo o seu sentido, dentro da sociedade 
de classes. Marx ao analisar a sociedade capitalista, contrapõe-se a Teoria 
Econômica Clássica que pautava a sua análise no quantitativíssimo do valor. 
Ou seja, para se mensurar o valor de uma determinada mercadoria seria 
necessário à sua forma física, material.

Os estudos realizados por Santos (2013) nos apresentam uma explana-
ção sobre a visão do valor-trabalho presente nos clássicos: Adam Smith e 
David Ricardo. Os clássicos da Economia Política, compreendiam a teoria do 
Valor-Trabalho a partir de uma naturalização das relações de troca, de modo 
que não há realização dos aspectos qualitativos, como vez Marx.

A crítica realizada por Marx expressa seu caráter qualitativo presente 
na teoria do Valor-Trabalho. Ao contrário do que pensava os economis-
tas clássicos, Marx, procurou compreender o processo capitalista através 
das relações sociais, que determinam o ciclo da mercadoria. A teoria do 
valor-trabalho marxiana não é sobre o processo de troca, quantitativo de 
uma mercadoria para uma outra mercadoria, mas sim, sobre as dadas 
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determinações e condições que envolvem o processo de produção- circula-
ção e consumo da mercadoria, desvelando o papel central e insubstituível da 
capacidade teleológica humana de transformar a natureza.

As críticas a tradição marxista, seja pelo argumento da sua incapaci-
dade analítica, seja pelas suas limitações, é fruto do contexto histórico de 
derrocada do socialismo real, ou seja, da destituição da esquerda a nível 
mundial, que sofre perdas no final da última década do século Junto a este 
processo, como já explanado o mundo sobre a égide do capitalismo passa 
a sofre modificações estruturais, preservando a sua essência legitimadora: 
a exploração do trabalho pelo capital. Os teóricos investigadores da teoria 
do trabalho imaterial, dos quais podemos citar o Negri, Gorz e Lazarrato, 
advogam que as modificações derivadas da reorganização produtiva do 
capitalismo – as quais instituem novas determinações para o mundo do 
trabalho – superou a Teoria do Valor-Trabalho elaborada por Marx.

Para esses teóricos o desenvolvimento da divisão social do trabalho 
atingiu um patamar incompreensível pela analise realizada pela tradição 
marxista, exigindo, assim, a formulação de novas categorias de análise, que 
venham a dar conta da atual condição do capitalismo.

Desta forma, o trabalho imaterial é apresentado por Negri, Lazarrato e 
Gorz:

[...] como um trabalho sem substância física que tem sua fonte 
em predominantemente em trabalhos intelectuais que podem 
estar relacionados à prestação de serviços, à administração, à 
gerência e ao controle do processo de trabalho, ou mesmo a ativi-
dades produtivas que têm como fundamento do conhecimento e 
a informação utilizada dentro dos processos de trabalho. 
A informação e o conhecimento são, assim, conside-
rados o núcleo duro do trabalho imaterial. (AMORIM, 
2014, p. 34).

Segundo os estudos realizados por Vinicius Sousa (2013), a compreen-
são de Negri e Lazarrato apontam para a destituição não apenas do trabalho, 
mas da própria sociedade capitalista que não é mais, na visão destes inte-
lectuais, reproduzida pela lógica contraditória e exploratória do trabalho.

O entendimento trata-se de que o trabalho agora passou a incorpo-
rar a tecnologia abandonando o setor fabril, deixando de ser um trabalho 
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concreto, para executar atividades intelectuais. Segundo Amorim (2014) o 
Gorz passa a pleitear pela interpretação de que o conhecimento passa a dar 
centralidade ao processo de produção e reprodução das relações sociais, 
retirando a centralidade que ocupava a Categoria Trabalho e assim os 
fundamentos da sociedade capitalista. (ANTUNES, 2016). É em decorrên-
cia desta compreensão da realidade que uma gama de intelectuais passa 
a destituir o projeto da Modernidade e a defender a acessão de uma nova 
sociedade, chamada de pós-moderna, a qual seria uma fundamentada no 
conhecimento e na informática. Destarte, as compreensões que passam 
a ocupar o cenário modificado pelo processo de reorganização capitalista, 
acabam por engrossar o caldo da ofensiva ideológica, em um momento de 
intensificação da contradição e de possibilidade de superação, por meio da 
luta de classe.

O argumento de que a teoria marxiana não daria conta de compreender 
a contemporaneidade do trabalho, que tem na sua ponta central, o traba-
lho imaterial, não se sustenta pelo próprio caráter ontológico examinado 
por Marx, em sua obra O Capital. Como podemos retirar a Centralidade do 
Trabalho, se está ainda é a determinante do processo de transformação da 
natureza e de transformação humana? Como podemos destituir o traba-
lho: seja ele material ou imaterial, da substancia da sociedade capitalista, se 
ainda é por meio do trabalho explorado, que a sociedade burguesa mantém 
o seu pilar lucrativo.

O que temos na contemporaneidade é, na verdade, um percurso de radi-
calização da contradição capitalista, que através da cartada do capitalismo 
financeiro, como condutor central, intensifica a alienação, o estranhamento 
e o fetiche da mercadoria.

É mais uma cartada na luta de classe, que enfrenta sérias dificuldades de 
organização política e social dos/as trabalhadores, os/as quais passam a 
ter seus trabalhos ainda mais fragmentados, flexibilizados, fragilizados. Em 
uma produção de serviços telefônicos, por exemplo não se enxerga o traba-
lho executado, que na aparência fenomênica é executado por uma máquina, 
mas, na essência, por trás de todas aquelas máquinas a um ou mais traba-
lhador/es, que passam supostamente a estarem invisibilizados.

Diante da coisificação do trabalho (tese da imaterialidade) que 
ilude, na produção de novas mercadorias, o corpo atuante, pen-
sante, comunicativo e emotivo, a preocupação dos estudos 
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críticos do trabalho atual tem sido dar nome ao não nomeado. 
Assim, sua finalidade é demonstrar a renovação que adquire a 
subsunção real no mundo do trabalho contemporâneo, ou seja, 
os modos em que o capital “modifica toda a forma do modo de 
produção [...]. (COLLADO, 2016, p. 103).

Não há dúvidas de que o capitalismo contemporâneo em sua fase tardia 
trouxe implicações novas para o mundo do trabalho, elementos renovados 
que precisam ser estudados e compreendidos. No entanto, esses elemen-
tos novos dizem respeito a velha forma capitalista de instituição da ordem: 
fazem parte do plano orquestrado da ofensiva burguesa para camuflar a 
realidade e, assim, seguir se reproduzindo como única possibilidade de 
sociabilidade humana.

Considerações finais

As transformações no mundo do trabalho apontam para o aprofunda-
mento da contradição capitalista. A atual ofensiva do capital tem como 
objetivo central o esfacelamento da organização da classe trabalhadora, 
que passa, ainda mais, a não se reconhecer no seu trabalho e no gênero 
humano, enquanto determinante da realidade social.

Reiterar a necessidade de compreensão da Teoria do Valor-Trabalho rea-
lizada por Marx reafirmar a necessidade de superação dessa sociedade, de 
demolição da ordem metabólica do capital. É compreender que as trans-
formações ocasionadas pela crise de 1970 em nada modifica a realidade 
contraditória que se apresenta na aparência como benevolente, com rela-
ções flexíveis e otimistas. A essência dessa sociedade é cada vez mais dura. 
Não é por acaso que Mészáros defende a tese de que o capitalismo alcançou 
o seu limite e que por isso resta a humanidade duas opções: sua destruição 
ou a Revolução. Não há dúvidas do lado que ocupamos neste embate, por 
isso, é preciso aguçarmos as discussões em torno do aparato contemporâ-
neo da ideologia burguesa, compreende-la, debate-la e resistir.

A Teoria do Valor-Trabalho do Marx, tão atual, nos indica que só a 
classe trabalhadora – aquela que a tudo pertence – é capaz de construir 
na realidade concreta um outro tipo de sociabilidade, não mais ancorada na 
exploração, mas sim, na igualdade e na emancipação humana.
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A ECONOMIA DESGOVERNADA

Ladislau Dowbor1

Em busca do bom senso

O Papa Francisco convocou para março de 2020 uma reunião plane-
tária em torno de uma nova economia, chamada simbolicamente de 
Economia da Francesco, na linha da associação com o que seria a 

1 Ladislau Dowbor é professor titular de economia da PUC-SP, consultor de várias agências da ONU, 
e autor de numerosos livros e estudos técnicos disponíveis em http://dowbor.org em regime Cre-
ative Commons (livre uso não-comercial). 

 E-mail: ldowbor@gmail.com
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visão São Francisco de Assisi, aliás local da reunião proposta. Gerou-se com 
isso um amplo movimento, por parte de comunidades de diversas religiões, 
e ampliou-se a visibilidade com a participação direta de personagens como 
Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Amarty Sen, Vandana Shiva, Mohammad 
Yunus, Kate Raworth e outros personagens de primeira linha mundial, com 
forte presença de prêmios Nobel. Uma ideia básica, de que a economia deve 
servir à sociedade, e não o contrário, está encontrando um eco profundo. 
Vivemos uma era de profunda insegurança e busca de novos modelos. O 
atual não funciona.

A iniciativa Economia de Francisco (www.francescoeconomy.org) tem 
como objetivo “trazer gente jovem, além das diferenças de crenças ou 
nacionalidade, para um acordo (agreement) no sentido de repensar a econo-
mia existente, e de humanizar a economia de amanhã: torná-la mais justa, 
mais sustentável, assegurando uma nova preeminência para as populações 
excluídas”.2

“Today more than ever, everything is deeply connected and that 
the safeguarding of the environment cannot be divorced from 
ensuring justice for the poor and finding answers to the structu-
ral problems of the global economy. We need to correct models 
of growth incapable of guaranteeing respect for the environ-
ment, openness to life, concern for the family, social equality, 
the dignity of workers and the rights of future generations. 
Sadly, few have heard the appeal to acknowledge the gravity of 
the problems and, even more, to set in place a new economic 
model, the fruit of a culture of communion based on fraternity 
and equality.”

No conjunto, trata-se de repensar a função da economia na sociedade. 
Afinal, a economia em princípio deve servir para vivermos melhor, e não para 
que estejamos a seu serviço. Parece que está se chegando a uma visão 

2 “To embrace young people, beyond differences in belief and nationality, an agreement to change 
the current economy and humanize the economy of tomorrow: to make it more just, more sus-
tainable and to give new prominence to excluded people.” https://francescoeconomy.org/
wp-content/uploads/2019/08/PR_EconomyOfFrancesco_08_2019.pdf A carta convocatória 
do Papa Francisco está em http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubbli-
co/2019/05/11/0399/00815.html Para a discussão no Brasil, acesse www.ecofranbr.org
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de bom senso, um reordenar dos argumentos. Uma economia a serviço do 
bem comum implica que seja economicamente viável, mas também social-
mente justa e ambientalmente sustentável. Este triplo objetivo define um 
novo equilíbrio e uma outra forma de organização.

O desafio não é o de falta de recursos. No mundo se produz anualmente 
85 trilhões de bens e serviços por ano, o que, razoavelmente distribuído, asse-
guraria 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas. E o Brasil esta 
precisamente nesta média mundial. O que hoje produzimos é amplamente 
suficiente para uma vida digna e confortável para todos. Nosso problema 
não é de capacidade de produção, e sim de saber o que produzimos, para 
quem, e com que impactos ambientais. O grande desafio é o da governança 
do sistema, desafio sem dúvida técnico, mas sobretudo ético e político.

O mundo que enfrentamos se caracteriza por crescente e dramática 
desigualdade, com 1% detendo mais riqueza do que os 99% seguintes, e 26 
famílias com mais do que a metade mais pobre da população, 3,8 bilhões 
de pessoas. No Brasil 6 famílias acumularam mais riqueza do que os 105 
milhões na base da pirâmide. A desigualdade atingiu níveis eticamente, poli-
ticamente e economicamente insustentáveis.

A mudança climática, a liquidação da vida nos mares e em terra – per-
demos 52% dos vertebrados em apenas 40 anos – a perda de cobertura 
florestal, a contaminação química generalizada, a inundação dos plásti-
cos e tantos outros processos destrutivos estão levando a uma catástrofe 
ambiental generalizada.

Temos assim de enfrentar o duplo desafio da redução da desigualdade, 
portanto de uma democratização da economia, e da redução do ritmo de 
destruição da base natural da nossa sobrevivência, evoluindo para uma eco-
nomia circular sustentável.

Sabemos o que deve ser feito: os 17 objetivos do desenvolvimento 
sustentável (Agenda 2030) o definem claramente. Temos os recursos finan-
ceiros: apenas nos paraísos fiscais, os 20 trilhões de dólares que resultam 
de evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro, representam 200 vezes 
os 100 bilhões que na Conferência de 2015 em Paris se decidiu alocar para 
as políticas ambientais. Temos grande riqueza de informações sobre cada 
problema do planeta, os dramas estão localizados e quantificados. E temos 
também as tecnologias que hoje permitem transitarmos para outras matri-
zes de transporte, de energia, e dos proprios processos produtivos. Não é, 
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portanto, uma questão de falta de meios, e sim de profundas deformações 
políticas de como gerimos as nossas economias.

Assim, o desafio está no próprio processo decisório, em como definimos, 
regulamos e orientamos o uso dos nossos recursos. A economia tem de 
voltar a servir o bem comum. Nas discussões preliminares de preparação 
da participação brasileira no evento, mais do que elencar as desgraças que 
nos atingem, buscamos nos concentrar nos desafios organizacionais, de 
governança, que permitam resgatar os rumos, de parar de destruir o planeta 
em proveito de uma minoria que acumula capitais improdutivos.

Os pontos essenciais que sugerimos para discussão, em torno desta 
Economia de Francisco, são os seguintes:

1. Democracia econômica: trata-se de resgatar a governança corpora-
tiva, sistemas transparentes de informação, e de gerar maior equilíbrio 
entre o Estado, as corporações e as organizações da sociedade civil. 
Não haverá democracia política sem democracia econômica.

2. Democracia participativa: os processos decisórios sobre como defini-
mos as nossas opções, como priorizamos o uso dos nossos recursos, 
não podem depender apenas de um voto a cada dois ou a cada quatro 
anos. Com sistemas adequados de informação, gestão descentrali-
zada e ampla participação da sociedade civil organizada precisamos 
alcançar um outro nível de racionalidaded na organização econômica 
e social. As novas tecnologias abrem imensos potenciais que se trata 
de explorar.

3. Taxação dos fluxos financeiros: essencial para assegurar a informa-
ção sobre os capitais especulativos, e para que os recursos financeiros 
sirvam para financiar tanto a redução da desigualde como para esti-
mular processos produtivos sustentáveis. Na realidade os sistemas 
tributários no seu conjunto devem servir ao maior equilíbrio distribu-
tivo e à produtividade maior dos recursos.

4. Renda básica universal: no quadro de uma visão geral de que algu-
mas coisas não podem faltar a ninguém, uma forma simples e direta, 
em particular com as técnicas modernas de transferência, é asse-
gurar um mínimo para cada família. Não se trata de custos, pois a 
dinamização do consumo simples na base da sociedade dinamiza a 
economia e gera o retorno correspondente.

5. Políticas sociais de acesso universal, público e gratuito: o acesso à 
saúde, educação, cultura, segurança, habitação e outros itens básicos 
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de sobrevivência devem fazer parte das prioridades absolutas. Não se 
trata de custos, e sim de investimentos nas pessoas, que dinamizam 
a produtividade e liberam recursos das famílias para outras formas 
de consumo.

6. Desenvolvimento local integrado: somos populações hoje essen-
cialmente urbanizadas, e o essencial das políticas que asseguram o 
bem-estar da comunidade e o manejo sustentável dos recursos natu-
rais deve ter raízes em cada município, construindo assim o equilíbrio 
econômico, social e ambiental na própria base da sociedade.

7. Sistemas financeiros como serviço público: o dinheiro que mane-
jam os sistemas financeiros tem origem nas nossas poupanças e 
impostos, constituem recursos do público, e neste sentido devem 
responder às necessidades do desenvolvimento sustentável. Bancos 
públicos, bancos comunitários, cooperativas de crédito e outras solu-
ções, como moedas virtuais diversificadas, são essenciais para que 
as nossas opções tenham os recursos correspondentes.

8. Economia do conhecimento: o conhecimento hoje constitui o principal 
fator de produção. Sendo imaterial, e indefinidamente reproduzível, 
podemos gerar uma sociedade não só devidamente informada, mas 
com acesso universal e gratuito aos avanços tecnológicos de ponta. 
Temos de rever o conjunto das políticas de patentes, copyrights, 
royalties de diversos tipos que travam desnecessariamente o acesso 
aos avanços. O conhecimento é um fator de produção cujo uso, con-
trariamente aos bens materiais, não reduze o estoque.

9. Democratização dos meios de comunicação: os recentes avanços 
do populismo de direita e a erosão dos processos democráticos 
mostram a que ponto o oligopólio dos meios de comunicação gera 
deformações insustentáveis, climas de acerbamento de divisões e 
aprofundamento de ódios e preconceitos. Uma sociedade informada 
é absolutamente essencial para o próprio funcionamento de uma 
economia a serviço do bem comum.

10. Pedagogia da economia: a economia consiste essencialmente em 
regras do jogo pactuadas pela sociedade ou impostas por gru-
pos de interesse. A democracia econômica depende vitalmente da 
compreensão genralizada dos mecanismos e das regras. Os currí-
culos obscuros e falsamente científicos têm de ser substituídos por 
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ferramentas de análise do mundo econômico real, de maneira a for-
mar gestores competentes de uma economia volatada para o bem 
comum.

Esses eixos de análise se referem essencialmente ao processo decisório, 
às ferramentas de governança de que a sociedade deve dispor para resgatar 
a funcionalidade dos sistemas econômicos. Neste sentido, são aplicáveis 
tanto às atividades produtivas como indústria e agricultura, como a políticas 
sociais como saúde e educação e assim por diante. A filosofia geral aqui 
proposta consiste na compreensão de que democracia política sem demo-
cracia econômica não funciona: os dois universos devem resgatar a sua 
coerência. E frente ao aprofundamento dos desastres sociais, ambientais, 
políticos e econômicos, não só o tempo urge, como começamos a ver uma 
ampla mudança de atitudes, ou pelo menos uma tomada de consciência.

Há amplos caminhos sendo traçados por pesquisadores e centros de 
pesquisa, e pode-se dizer que estão sendo construidas de forma muito dinâ-
mica as bases teóricas de uma outra economia. Ultrapassando os antigos 
debates entre ortodoxia e heterodoxia nas teorias econômicas, surge um 
novo pragmatismo, desta vez baseado em valores, no sentido de se buscar o 
que funciona, independemente das eternas etiquetas ideológicas. Veremos 
abaixo algumas amostras da discussão mundial que se generaliza.

Mea Culpa

Em setembro de 2019, 181 das maiores corporações mundiais assina-
ram uma carta de compromisso, redefinindo os seus objetivos, e deixando 
formalmente de lado o que foi o seu credo durante décadas, de que devem 
enriquecer os seus acionistas e se despreocupar das consequências sistêmi-
cas, qualificadas comodamente de “externalidades”. Negociado e divulgado 
no quadro do BRT (Business Round Table), o texto é curto, são básicamente 
cinco parágrafos, mas que reproduzimos aqui no original, atualizado em 6 
de setembro de 2019:3

3 Released: August 19, 2019 Updated with New Signatures: September 6, 2019 file:///C:/Users/
Ladislau%20Dowbor/Downloads/BRT-Statement-on-the-Purpose-of-a-Corporation-with-Signa-
tures-1.pdf
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“While each of our individual companies serves its own corpo-
rate purpose, we share a fundamental commitment to all of our 
stakeholders. We commit to:
Delivering value to our customers. We will further the tradition of 
American companies leading the way in meeting or exceeding 
customer expectations.
Investing in our employees. This starts with compensating them 
fairly and providing important benefits. It also includes suppor-
ting them through training and education that help develop new 
skills for a rapidly changing world. We foster diversity and inclu-
sion, dignity and respect.
Dealing fairly and ethically with our suppliers. We are dedicated 
to serving as good partners to the other companies, large and 
small, that help us meet our missions.
Supporting the communities in which we work. We respect 
the people in our communities and protect the environment by 
embracing sustainable practices across our businesses.
Generating long-term value for shareholders, who provide the 
capital that allows companies to invest, grow and innovate. We 
are committed to transparency and effective engagement with 
shareholders. Each of our stakeholders is essential. We commit 
to deliver value to all of them, for the future success of our com-
panies, our communities and our country.”

Ou seja, responder às expectativas dos consumidores, sem dúvida, mas 
também investir na promoção dos seus empregados – surgem palavras 
como ”diversidade e inclusão, dignidade e respeito” - o que gera expecta-
tivas para quem acompanha como é trabalhar na Walmart ou na Amazon, 
ou ainda nas linhas de montagem da Apple na China. O compromisso de 
lidar eticamente com os fornecedores, grandes ou pequenos, seria também 
uma inovação radical. O quarto ponto, de se responsabilizar com os impac-
tos que exercem sobre as comunidades e o meio ambiente, assumindo a 
sustentabilidade como objetivo, é evidentemente essencial, mas talvez o 
mais transformador seja o quinto, em que se ambiciona sim continuar a 
gerar valor para os acionistas, mas no quadro de uma visão sistêmica que 
envolve compromissos com o longo prazo e os efeitos sobre as comunida-
des, quando sabemos que a cultura atual é de se assegurar a maximização 
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de retornos no curto prazo, com pouca preocupação com os resultados para 
a sociedade.

Nada de profundamente revolucionário na aparência, simples bom senso, 
mas depois de 40 anos em que as corporações se esconderam por trás das 
teorias tão convenientes de Milton Friedmann – “The business of business 
is business” – portanto tendo como único dever enriquecer os acionistas, 
esta carta de intenções impressiona. Os grandes conglomerados decidem 
alterar os rumos. Ou assim o declaram.

Conhecendo as corporações, Joseph Stiglitz reage com otimismo mode-
rado”: “Nas últimas quatro décadas, a doutrina prevalecente nos EUA tem 
sido a de que as corporações devem potencializar os valores para seus acio-
nistas — isto é, aumentar os lucros e os preços das ações — aqui e agora, 
não importa o que aconteça, sem se preocupar com as consequências para 
os trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades. Logo, a declara-
ção que defende um capitalismo consciente e que foi assinada este mês 
por quase todos os membros da Business Roundtable causou um grande 
alvoroço. Afinal de contas, trata-se dos executivos-chefes das companhias 
mais poderosas dos EUA, dizendo aos norte americanos que o mundo dos 
negócios é muito mais do que apenas balanços patrimoniais. E isso é uma 
baita virada de jogo, não é mesmo? ”

Parece adequado este otimismo cauteloso. Mas a realidade é que ver, 
no fim carta, as assinaturas do Bezos da Amazon, e dos CEOs das maio-
res corporações como Apple, Johnson&Johnson, CityGroup e tantos outros, 
com um posicionamento que reverte profundamente o que nos foi repetido 
durante décadas, chama a atenção. Essas quase 200 corporações se reu-
nirem para uma tomada pública de posição de que deverão assumir suas 
responsabilidades indica em todo caso que estão sentindo uma mudança 
nos tempos, reflexo de um despertar de indignações planetárias com o caos 
que está sendo gerado.

Mea Maxima Culpa

Mais interessante ainda é a tomada de posição de 130 dos maiores 
bancos do mundo, que proclamam o seu propósito de respeitar seis prin-
cípios básicos:4 deverão alinhar as suas atividades com os Objetivos de 

4 Banking Principles – UNEP – 23 sept. 2019 – Ativos de 47tri$ https://www.unepfi.org/banking/
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Desenvolvimento Sustentável, inclusive os compromissos climáticos de 
Paris; assegurar um sistema aberto de avaliação dos impactos dos financia-
mentos; encorajar atividades sustentáveis por parte dos seus clientes; definir 
objetivos sociais em consulta com os diversos atores sociais; assegurar uma 
governança interna responsável; gerar instrumentos de transparência para 
que possam ser verificados os efeitos das suas atividades sobre a sociedade.

Lembremos que os 130 bancos signatários representam ativos de 47 tri-
lhões de dólares, quando o PIB mundial, para termos uma referência, é de 
85 trilhões. Ver a assinatura de grandes agiotas como os nossos principais 
bancos brasileiros na lista gera evidente ceticismo.

E o fato é que as grandes corporações atuam no espaço planetário, onde 
não há governo, regulação ou regras do jogo. As maiores simplesmente não 
pagam impostos, como é o caso no Brasil com a isenção de imposto sobre 
lucros e dividendos distribuídos. (Lei de 1995). Os desastres ambientais e 

bankingprinciples/ The Principles for Responsible Banking – See also https://www.unepfi.org/
news/industries/banking/130-banks-holding-usd-47-trillion-in-assets-commit-to-climate-ac-
tion-and-sustainability/
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sociais estão se generalizando, a desigualdade atinge níveis explosivos, mas 
os bancos vão bem. Em paraísos fiscais temos 200 vezes mais recursos 
financeiros do que o a Conferência Mundial sobre o Clima decidiu, e mal 
consegue, levantar. Fraudes em medicamentos, alimentos que generali-
zam a obesidade, inclusive infantil, trambiques em emissões de veículos, 
agrotóxicos e antibióticos nos alimentos — é um clima de vale-tudo, pois 
a remuneração dos juros bancários e dos aplicadores financeiros como 
acionistas e outros fundos têm prioridade absoluta no direcionamento dos 
recursos.

A verdade é que a indignação está se generalizando. Os impactos eco-
nômicos, ambientais e sociais que as corporações provocam fazem parte 
das suas responsabilidades. Após 40 anos de neoliberalismo irresponsável, 
há novos caminhos? É saudável recebermos a notícia com ceticismo, a cos-
mética corporativa tem longa tradição. Mas também é fato que pelo jeito as 
corporações, e em particular os bancos, estão sentindo o calor da irritação 
social, enquanto os desastres se tornam cada vez mais visíveis, gerando 
protestos cada vez mais amplos.

As amplas movimentações, como o chamado do Papa Francisco, as 
manifestações populares como hoje vemos se expandindo, e as proclama-
ções defensivas do mundo corporativo – abrem espaço para um conjunto de 
aportes teóricos que reformulam a economia tal como tem sido formulada 
e ensinada, e que agora adquirem grande visibilidade. São visões comoda-
mente classificadas de “heterodoxas”, mas que funcionam, contrariamente 
às visões ditas ortodoxas que essencialmente justificam os interesses cor-
porativos, e nos levaram aos impasses atuais.

Novas regras do jogo5

Uma iniciativa importante me parece ser o estudo do Roosevelt Institute, 
New Rules for the 21st Century, novas regras para o século 21. Uma cons-
tatação forte dá o tom: “Entregamos os nossos governos aos mercados, e 
entregamos os mercados às corporações”. (p.8)

Um choque impressionante de realismo caracteriza esta excelente sín-
tese dos novos caminhos que os Estados Unidos precisam trilhar para que 

5 Roosevelt Institute – New Rules for the 21st Century – 2019 – 77p. https://rooseveltinstitute.org/
wpcontent/uploads/2019/04/Roosevelt-Institute_2021-Report_Digital-copy.pdf
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a economia volte a servir a sociedade, não o contrário. Aqui também temos 
um aporte propositivo, uma sistematização dos principais desafios e medi-
das a tomar. O Roosevelt Institute se caracteriza pela seriedadade das suas 
pesquisas e o bom senso das propostas: “O presente relatório vai ilustrar 
a necessidade crucial de se reduzir o poder corporativo e resgatar o poder 
público. Mostraremos que ambos são necessários para mover nossa nação 
para um futuro que se apoia no que houve de melhor na nossa história, cor-
rige erros cometidos e se adapta aos tempos modernos.”(10)

O relatório impressiona também por fugir de simplificações ideológicas, 
buscando claramente as medidas cuja utilidade já foi comprovada. E ajuda 
muito a clareza ao mostrar as dimensões políticas, de poder de decisão 
efetivo sobre o uso dos recursos, que temos de enfrentar. O problema não 
está na falta de recursos, e sim no seu desvio por corporações que em vez 
de fomentar a economia a drenam, apropriando-se para este fim das pró-
prias políticas públicas. Ou seja, o relatório enfrenta a questão central. E esta 
questão, evidentemente, não se limita aos Estados Unidos. “As generaliza-
ções sobre a ineficiência do governo e sua pouca efetividade são exageradas 
(overblown), enquanto as consequências negativas das soluções baseadas 
no mercado têm sido muito frequentemente desconsideradas...A América 
deixou de lado um poderoso instrumento de governo: a provisão pública 
direta de bens e serviços. ” (47/48)

Ou seja, o que sentimos no relatório, é que finalmente a onda neoliberal 
está refluindo já não em rincões da esquerda, mas em instituições de grande 
peso. “Nos últimos 50 anos, temos desinvestido (disinvested) do poder 
público e nos temos dito que o governo é o problema. Sabemos que isso 
está errado. Sabemos também que o governo é a base para as instituições 
e os bens tangíveis que constituem o tecido das nossas vidas cotidianas– 
escolas e segurança pública; estradas e pontes; alimentos e medicamentos 
mais saudáveis; ar e água mais limpos. ”(63)

Fugindo das polarizações, o relatório mostra que o fortalecimento da 
capacidade de governo é central inclusive para o funcionamento da econo-
mia em geral. “O efeito combinado de poder corporativo concentrado e do 
poder público corrompido tem sido devastador para o nosso país...O governo 
não está investindo na população, nos programas públicos, na tecnologia ou 
na infraestrutura física–o tipo de investimentos que uma economia forte e 
em expansão exige. ”(21) Lembremos que no Brasil ‘investir na população’ é 
qualificado de ‘gasto’.
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Não se trata aqui de algum flerte com socialismo. Trata-se, na minha 
interpretação, de um choque de realismo para que o próprio capitalismo 
volte a funcionar. Tenho qualificado essa busca de ‘capitalismo civilizado’. O 
próprio documento sugere uma ‘visão de mundo progressiva’ (progressive 
world-view). Mas as propostas destoam profundamente do neolibera-
lismo: “A história não tem sido caridosa com o neoliberalismo, esse caótico 
saco de ideias baseadas na noção fundamentalista de que os mercados se 
auto-corrigem, alocam recursos com eficiência, e servem bem o interesse 
público. Aprender a lição de que o neoliberalismo sempre foi uma doutrina 
política a serviço de interesses especiais pode constituir o fio condutor na 
nuvem que hoje recobre a economia global. ”(1) Leram bem, um documento 
assinado entre outros por quem já foi economista chefe do governo Clinton 
e do Banco Mundial.

Os interesses especiais, obviamente, são as corporações, que se transfor-
maram numa máquina rentista, que extrai da economia em vez de contribuir: 
“Como tanto poder das corporações é direcionado para “extração de renta” 
(rent-extraction, aspas dos autores), – tomar uma parte maior do bolo eco-
nômico da nação ao tirar vantagens de outros – em vez de criar riqueza, 
reduzir o poder corporativo vai inclusive fortalecer o conjunto da economia. 
”(3) Temos aqui a evidente consequência da financeirização. O processo se 
agravou com a apropriação da política: “No final, isso permitiu que os muito 
ricos convertessem o seu poder econômico em poder político concentrado 
que, por sua vez, permitiu que eles torcessem ainda mais as regras a seu 
favor e capturassem mais poder econômico. ”(7) É a máquina infernal: poder 
financeiro que gerou poder político, que por sua vez permite torcer as leis 
para gerar mais poder financeiro.

Assim, “este vale-tudo do setor privado prejudicou o bem-estar dos indi-
víduos e das comunidades pelos Estados Unidos afora, mas também travou 
o crescimento econômico, já que permitiu que os super-ricos retirem lucros 
do rentismo e de outras atividades que aumentam a sua riqueza sem fazer 
a economia crescer. ” (7) O sistema descolou claramente das contribuições 
produtivas: “Markups, ou seja, o montante que a companhia cobra acima dos 
custos, aumentaram de 18% acima do custo marginal em 1980, para 67%. 
Isso sugere que os lucros corporativos compreendem não retornos produ-
tivos sobre o capital e o trabalho, mas rentas. ”(10)6 Ou seja, remuneramos 

6 Estou aqui traduzindo rent por renta, pois não é possível que não tenhamos a palavra correspon-
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essencialmente aplicações financeiras, não investimentos: “Antes de 1970, 
as corporações americanas pagavam 50% dos seus lucros aos acionistas e 
o resta era reinvestido no negócio. Hoje, o pagamento aos acionistas está na 
ordem de 90% dos lucros declarados (Mason 2015a).” (17)

O relatório tira as consequências em termos de resgate da produtividade 
do setor financeiro. “Para assegurar que a função das finanças seja social-
mente benéfica, a reforma do setor financeiro devera buscar, acima de tudo, 
reduzir os riscos macroeconômicos e limitar as práticas predatórias. Além 
disso, as reformas deveriam buscar o aumento do crédito produtivo, que 
poderia estimular pequenos negócios que atualmente enfrentam limitações 
de capital, facilitar impréstimos simples eficientes e a baixo custo, e servir 
as famílias não bancarizadas ou insuficientemente bancarizadas que atual-
mente estão sendo exploradas por financeiras de alto custo. ”(39)

No nosso caso brasileiro, evidentemente, os próprios bancos fazem o 
papel de agiotas, em escala incomparavelmente mais nociva. Mas é útil 
ver que o problema do resgate da utilidade social e econômica dos inter-
mediários financeiros seja colocada com clareza. “Apesar dos avanços 
tecnológicos que deveriam ter tornado a indústria das finanças – um serviço 
de ‘intermediação’– menos caro e mais competitivo com o tempo, o custo 
unitário das finanças hoje é tão caro como era em 1900, porque o setor 
financeiro não repassa essas economias para os consumidores e sim para 
aumentar os lucros. ” (24)

Os autores slientam inclusive o fato que a existência de um forte sistema 
financeiro público é essencial para estimular a qualidade dos serviços pres-
tados pelos mercados: “O provimento público de serviços financeiros básicos 
não constitui um defeito, mas precisamente o objetivo. Essencialmente, 
haver uma alternativa pública tende a disciplinar os mercados para asse-
gurar o acesso, qualidade e quantidade de bens e serviços essenciais. ” (54) 
Ou seja, precisamos não só de regulação, mas de empresas públicas que 
forneçam diretamente bens e serviços para servir de contrapeso, abrindo 
alternativas para a população e colocando limites à agiotagem e rentismo 
financeiro. Para nós, que estamos atolados em negociatas de privatização, é 
importante esta compreensão de que a existência do setor público provedor 
de serviços é essencial para tornar o setor privado mais performante.

dente em português. Temos sim rentismo, mas falamos que alguém “vive de rendas” quando se 
trata de rendimentos improdutivos. Em inglês “rent” e “income” são claramente diferentes, como 
também em francês, “rente” e “revenu”.



3070
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

O documento no seu conjunto buscar resgatar o papel do setor público. 
“Os agentes políticos (policymakers) deveriam expandir o poder do governo, 
ao prover diretamente as políticas, com dois objetivos na linha de frente de 
uma nova visão de mundo progressiva: acesso universal aos bens e ser-
viços e investimentos transformadores na busca de objetivos nacionais. ” 
(51) Invertendo as narrativas neoliberais, o texto mostra a maior produtivi-
dade sistêmica alcançada quando o governo assume um papel de provedor 
direto de políticas. E mostra a falácia da chamada austeridade: “Na reali-
dade, está comprovado que gastar pouco demais leva no fim das contas a 
custos muito mais elevados (em termos de prejuízo para a vida das pessoas 
e para o crescimento econômico) do que gastar demais. ” (13)

No Brasil, sentimos isso na pele, na medida em que o travamento do 
acesso às políticas públicas força as pessoas a recorrer a serviços privados 
muito mais caros, resultando em perda de produtividade sistêmica. É bom 
lembrar que durante os anos 2003 a 2013, que o Banco Mundial qualificou 
de “década dourada” (Golden Decade) da economia brasileira, houve forte 
expansão de renda e de acesso a bens e serviços públicos, o que dinamizou 
o a economia e limitou o déficit, pois gerou aumento de receitas. O déficit se 
torna significativo a partir da era da austeridade de 2014 em diante. Para o 
detalhe, veja o capítulo 12 do meu A Era do Capital Improdutivo,disponível 
em http://dowbor.org .

“A política pública, executada com cuidado relativamente às dinâmicas 
de mercado subjacentes, deveria constituir o mecanismo básico (default 
mechanism) para prover bens e serviços que são essenciais para a digni-
dade e atuação humanas, tais como acesso à habitação, cuidados de saúde, 
e serviços bancários. O provimento público direto dos serviços é essencial 
em casos em que o público tem um forte interesse em ter acesso univer-
sal, e em que os setores privados têm como exercer um poder de mercado 
sobre os que buscam acesso. Há justificações econômicas para utilizar o 
poder do governo para prover bens e serviços essenciais. Uma vasta litera-
tura mostra os benefícios econômicos de se assegurar um nível básico de 
serviços que incluem o cuidado infantil, a educação inicial e aposentadorias. 
Particularmente significativo é o fato que um maior investimento nas pes-
soas assegura uma maior produtividade econômica no conjunto. ” (52)

As mudanças, na visão dos autores, não se darão sem uma transfor-
mação do processo decisório nas próprias corporações, na chamada 
governança corporativa. “Para se criar um sistema que sirva aos interesses 
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de todos os atores interessados (stakeholders), e não só dos executivos e 
da comunidade de aplicações financeiras, deveria ser exigido dos conselhos 
de administração das corporações a inclusão, no mínimo, de uma propor-
ção substantiva de trabalhadores bem como de representantes de outros 
stakeholders que não sejam acionistas.” (37) O texto mostra como isso fun-
ciona na Alemanha e outros países.

O relatório recomenda inclusive o reforço dos próprios mecanismos de 
regulação. Em particular, explicita como funciona o sistema de proteção do 
consumidor de serviços financeiros (Consumer Financial Protection Bureau: 
CFBR) ”que materializou a visão de um governo federal que serve e reforça 
a democracia, e é fortemente apoiado pela população. ”(43). E explicita as 
necessidades de uma transformação da política tributária: “Elevar as alíquo-
tas tributárias marginais no topo e taxar rendimentos de capital permitiria 
extrair mais recursos que as firmas usam para pagar aos acionistas e exe-
cutivos (CEOs).” (60). Não custa lembrar aqui que o CEO da Disney embolsou 
um salário equivalente a cerca de 1500 vezes o salário médio dos seus 
empregados, provocando inclusive indignação de uma das netas do Disney. 
O executivo em questão não tem 1500 vezes mais filhos para criar. Aqui não 
trata de exageros pontuais, mas de uma deformação patológica do sistema.

Igualmente interessante é a proposta de uma política pro-ativa de inclu-
são produtiva. “Uma política de garantia federal de emprego (Federal Jobs 
Guarantee – FJG) constituiria uma fonte direta de empregos com poder 
público de literalmente terminar com o desemprego involuntário e pobreza 
de trabalho. ”(57) Tal política poderia assegurar que “independentemente de 
falhas de mercado – tais como choques econômicos, acordos comerciais 
mal planejados, discriminação estrutural – cada americano teria o direito a 
um emprego e à renda e dignidade associadas com o trabalho. Uma garan-
tia de emprego poderia funcionar como uma opção pública que coloca uma 
regra básica para benefícios, compensações e práticas equitáveis que for-
matariam o mercado de trabalho no seu conjunto. ”(61)

Claramente, na visão dos autores, o enfoque econômico não é suficiente. 
Para as necessidades básicas humanas, temos de nos voltar para o ‘argu-
mento dos direitos’. Mas mesmo em termos macro-econômicos, temos de 
inverter o raciocínio: “É muito mais provável que o problema que temos de 
enfrentar seja de demanda agregada inadequada e desemprego elevado, 
do que sobreaquecimento e inflação. ”(58) Expandir a demanda agregada, 
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evidentemente, melhora a situação das famílias e reduz o desemprego. Nada 
de radicalmente novo aqui, mas sim muito bom senso. Adeus austeridade.

Volto a mencionar que não se trata, nesta análise do Roosevelt Institute, 
de propor rupturas sistêmicas, e sim de civilizar o processo. Para nós, que 
nos debatemos no primitivismo ideológico e em narrativas absurdas de que 
sacrificar a população é “ao fim a ao cabo” bom para ela, vejo este docu-
mento como extremamente útil. Qual que seja o realismo das propostas, o 
desmonte do sistema por uma instituição que está no coração dele, com 
argumentos muito bem organizados, ajuda muito. Não é crítica externa por 
opositores, é um choque interno de lucidez, por parte de quem conhece o 
sistema em profundidade. Francamente, são sessenta e poucas páginas que 
constituem um excelente custo-benefício. Só para não esquecer: a biblio-
grafia é ótima, com artigos e estudos disponíveis online, de acesso aberto e 
imediato. Para quem quer aprofundar, uma ferramenta.

O papel do Estado7

O melhor antídoto para a farsa da privatização é a leitura do livro de 
Mariana Mazzucato, que mostra, no seu O Estado Empreendedor, que o 
reforço das capacidades de gestão pública constitui a melhor garantia de 
um desenvolvimento equilibrado. Primeiro temos de equilibrar o imenso 
deslumbramento com as estrelas mundiais dos avanços tecnológicos. Os 
imensos avanços na bio-tecnologia, por exemplo, surgem sobre a base de 
décadas de pesquisa fundamental desenvolvida no quadro do setor público: 
“Em biotecnologia, nanotecnologia e internet, o capital de risco chegou 
15-20 anos depois que os investimentos mais importantes tivessem sido 
feitos com fundos do setor público.” (29)

Estamos muito acostumados a glorificar por exemplo a eficiência da 
Apple, sem levar em conta o processo global de avanço científico-tecnológico 
gerado por meio dos sistemas públicos de ensino e pesquisa: “A genialidade 
e “loucura” de Steve Jobs levou a lucros e sucesso massivos, em grande 
parte porque foi possível a Apple navegar na onda que sustentou o iPhone e 
o iPad: a Internet, o GPS, a tela de toque e as tecnologias da comunicação. 
Sem essas tecnologias financiadas pelo setor público, não teria havido onda 
para surfar loucamente (foolishly).”(94) Assim, a tão importante inovação 

7 Mariana Mazzucato – The Entrepreneurial State – Public Affairs, New York, 2015
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nos processos modernos de desenvolvimento dependem vitalmente de um 
equilíbrio entre pesquisa fundamental e aplicações diretamente comerciais, 
gerando o que Mazzucato chama de “ecosistema de inovação”.(194)

Mas esta complementariedade se deforma radicalmente quando se 
constata que as grandes corporações se aproveitam das inovações desen-
volvidas com fundos públicos, mas se recusam a pagar impostos. Com a 
globalização, as amplas facilidades geradas pelos paraísos fiscais, o fato 
dos recursos financeiros circularem como sinais magnéticos – tornando 
portanto o dinheiro imaterial – e a guerra fiscal entre países ou até Estados 
de um mesmo país, o fato é que as grandes corporações com os maiores 
lucros simplesmente não pagam impostos, ou pagam valores simbólicos. 
A constatação que a Apple pagou na Europa 0,05% de impostos sobre os 
seus lucros acendeu um sinal vermelho no mundo, e hoje a OCDE pere-
para um conjunto de medidas no quadro do programa BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting). Mazzucato traz dados sobre “os esquemas globais de 
remanejamento de impostos (tax-shuffling schemes), “que certamente não 
concernem apenas a Apple. Na realidade, outras empresas de tecnologia 
como Google, Oracle e Amazon também se beneficiam da adoção de esque-
mas de impostos semelhantes”. (189) A General Electric também é um dos 
campeões de evasão fiscal, pagando apenas 1,8% sobre os seus lucros entre 
2002 e 2011.

O estudo mostra o papel fundamental desempenhado pelo sistema 
público na pesquisa de base que permite a inovação em medicamentos, que 
por sua vez frequentemente são vendidos a preços exorbitantes, aprovei-
tando infindáveis patentes renovadas sobre a base de pequenas inovações 
cosméticas. Mostra também o papel fundamental do financiamento público, 
em setores não imediatamente rentáveis, como infraestruturas, mas que 
são essenciais para a produtividade empresarial e a qualidade de vida da 
população, enquanto os bancos privados desenvolveram um sistema basi-
camente extrativo, e não multiplicador de riqueza.

No conjunto, o resgate do papel do Estado, e em particular a sua melhor 
compreensão, são essenciais para pensarmos para o futuro um desenvol-
vimento sustentável. Temos aqui uma análise muito convergente com as 
propostas do Roosevelt Institute.
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Corrigir as contas da economia

Kate Raworth é uma das participantes diretas da Economia da Francesco. 
O aporte fundamental dela é uma revisão radical de como fazemos as con-
tas na economia, ultrapassando as profundas deformações do cálculo do 
PIB, que calcula apenas a velocidade dos fluxos econômicos, mas não nos 
informa sobre os resultados para a sociedade, que é precisamente o que 
queremos de uma economia que funcione. George Monbiot, do Guardian, 
não exagera: “Eu li este livro com a excitação com que as pessoas do seu dia 
devem ter lido a Teoria Geral de John Maynard Keynes. É brilhante, entusias-
mante e revolucionário. Com um poço profundo de aprendizagem, sabedoria, 
e pensamento profundo, Kate Raworth redesenhou e redefiniu os marcos da 
teoria econômica. É completamente acessível, mesmo para pessoas sem 
conhecimento do assunto. Eu acredito que Doughnut Economics vai mudar 
o mundo”. Comentário forte, mas perfeitamente adequado.8

De forma simples e direta, Raworth faz um tipo de “reset” de como vemos 
o mundo econômico, e a nova visão faz todo sentido. Consciente de que pre-
cisamos hoje, mais do que do detalhe, de uma imagem de referência sobre 
o que queremos da economia, a autora substitui os nossos tradicionais grá-
ficos de fluxos por uma imagem, o doughnut, a nossa familiar rosquinha. 
Vale a pena se apropriar de uma ideia básica, de que estamos produzindo 
algumas coisas em excesso, como poluição do ar, e outras de forma insu-
ficiente, como educação e saúde. Os excessos aparecem com explodindo 
para além da rosca, e as insuficiências como que não chegam à rosca, ficam 
no vazio interno.

Com esse desenho simples estamos saindo da síntese quantitativa do 
PIB, em que a destruição ambiental como desmatamento ou vazamentos 
de petróleo aparecem como positivos, pois aumentam as atividades e logo 
o PIB. Evoluimos para uma conta completa, permitindo identificar o que tem 
de ser controlado, por exemplo a contaminação química, e o que tem de 
ser expandido, por exemplo o acesso aos alimentos. Entramos assim na 
economia do bom senso. Só lembrando a tão bela frase que encontrei num 
banner de estudantes de economia: “Crescer por crescer, é a filosofia da 
célula cancerosa”. Portanto, temos aqui um ponto de partida sobre o qual 

8 Para a resenha feita pelo próprio Monbiot, no Guardian, veja http://www.monbiot.com/2017/04/13/
circle-of-life/
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podemos construir as políticas, organizar estímulos ou regulação, e repen-
sar as nossas teorias.

O bom do Donut, como todos sabem, é o concreto, aquela rodinha onde 
tem a massa e o açúcar em cima. No limite interno da rosca, para dentro 
do vazio, ficam as insuficiências, que devem ser sanadas: 12 itens como 
alimento, saúde, educação, emprego e renda, paz e justiça, voz política, equi-
dade social, igualdade de gênero, habitação, redes, energia e água. No corpo 
da rosca, é o espaço onde devemos nos situar, dimensão justa e segura 
para a humanidade. No limite externo da rosca, fica o teto ecológico que não 
deveríamos ter ultrapassado: são 9 itens, envolvendo mudança climática, 
acidificação dos oceanos, poluição química, sobrecarga de nitrogênio e de 
fósforo, extração de água doce, conversão do solo, perda de biodiversidade, 
poluição do ar, e destruição da camada de ozônio.

Ou seja, no vazio interno da rosca, temos as insuficiências, shortfall, o 
que tem de melhorar para entrar no espaço seguro da própria donut. E no 
vazio externo, temos os excessos, o overshooting, que temos de reduzir. Não 
muito diferente de como cuidamos da casa, em que temos de complementar 
as insuficiências, e controlar os excessos. A economia deixa de ser um mis-
tério para amadores de modelos matemáticos, e passa a fazer sentido para 
os comuns dos mortais. Ao mesmo tempo, temos uma imagem simples e 
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desafios que são coerentes com o que foi decidido nas grandes conferên-
cias de 2015, com o Acordo de Paris e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, a Agenda 2030, em Nova Iorque. (38-39)

A simplicidade e facilidade de leitura, inclusive de visualização mental, 
dos desafios econômicos, é essencial, pois enquanto a imensa maioria da 
população não entender a lógica de como usamos os nossos recursos, as 
farsas irão continuar. Inclusive a farsa maior, de que precisamos dos ricos 
pois eles investem e geram empregos, e de que precisamos de pobres pois 
a pobreza os leva a trabalhar. Na realidade os ricos hoje fazem aplicações 
financeiras em vez de investir, colocam os recursos em paraísos fiscais e, 
portanto, pouco investem, e mal pagam os seus impostos. Num mundo que 
funcione, impostos sobre o capital improdutivo levará os rentistas a buscar 
fazer algo de útil com os seus capitais. E como constatamos em qualquer 
iniciativa que assegurou mais recursos para a população, o resultado é maior 
demanda, multiplicação de pequenas e médias empresas e expansão do 
emprego. O que aliás gera maior massa de impostos e equilíbrio de contas 
públicas. Veja-se o sucesso do New Deal, do Welfare State, da fase dinâ-
mica da economia brasileira entre 2003 e 2013, e até mais recentemente da 
“geringonça” portuguesa.
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Aqui, ao vermos em que setores e com que atividades estamos por um 
lado dilapidando os recursos naturais do planeta por excessos de uso, e por 
outro que insuficiências existem em diversas partes da população, pode-
mos, setor por setor, canalizar os esforços e recursos financeiros para onde 
irão gerar maior equilíbrio.

Ou seja, podemos calcular onde devemos nos restringir, onde podemos 
expandir, em que setores há prioridade e assegurar o básico para a popula-
ção. A economia passa a fazer sentido. Tim Jackson, que comenta o livro, 
lembra o absurdo de termos sido “persuadidos a gastar dinheiro que não 
temos em coisas que não precisamos para causar impressões que não 
irão durar sobre pessoas que não nos importam.” Já era tempo que alguém 
dêsse um pouco de sentido na visão geral da economia realmente existente. 
No centro das respostas, não estão modelos complicados, e sim a “capaci-
dade do século 21 de criar formas muito mais efetivas de governança, em 
cada escala, do que as que têm sido vistas anteriormente. ”(51) E corrigir as 
contas, em economia, é fundamental.

Resgatar a utilidade dos recursos financeiros

As boas intenções, proclamações e declarações de elevados princípios 
éticos não irão resolver se não enfrentarmos o problema central do dinheiro 
para financiar o que devemos priorizar. É essencial lembrar, como vimos 
acima, que a conferência de Paris em 2015, que com pompa e circunstância 
firmou o compromisso mundial de levantar 100 bilhões de dólares ao ano 
para enfrentar o desastre ambiental, é uma soma ridícula quando compa-
rada aos 20 trilhões de dólares que se escondem em paraísos fiscais, 200 
vezes mais. Lembrando ainda que praticamente todas as grandes corpo-
rações e grandes fortunas hoje têm filiais ou contas em paraísos fiscais, 
essencialmente fruto de evasão fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro. O 
sistema econômico realmente existente está atolado em ilegalidades. E são 
recursos em gigantescos volumes.

Um segundo ponto essencial é que o mundo não é pobre. Como vimos, 
o PIB mundial, atualmente da ordem de 85 trilhões de dólares. Este volume 
de bens e serviços produzidos no mundo representa 3700 dólares por mês 
por família de 4 pessoas, cerca de 15 mil reais. Não há nenhuma justificativa 
para termos 820 milhões de pessoas passando fome, das quais mais de 150 
milhões de crianças. Nosso problema não é econômico, é essencialmente 
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ético e político. No caso do Brasil, estamos exatamente na média mundial 
em termos de PIB por pessoa. Não há nenhuma razão econômica para a 
pobreza.

Um terceiro ponto é que as fortunas que hoje se acumulam são essencial-
mente baseadas em remuneração de papéis financeiros. A partir de estudos 
de Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Ellen Brown, Michael 
Hudson, François Chesnais, Marjorie Kelly, Paul Dembinski, Sam Pizzigati, 
e tantos outros, formou-se hoje uma sólida base teórica e clara explicita-
ção dos mecanismos especulativos que multiplicam fortunas e extraem os 
recursos que são indispensáveis para evitar os desastres que temos pela 
frente.

Lembremos o mecanismo básico do enriquecimento especulativo: um 
bilionário que aplica um bilião em papéis que rendam modestos 5% ao ano 
está ganhando 137 mil dólares ao dia. No dia seguinte a fortuna dele irá ren-
der sobre um bilhão mais o ganho do dia anterior e assim por diante, sem 
precisar produzir nada. O mecanismo, conhecido como snowball effect, 
efeito bola de neve, levou ao absurdo de 1% mais ricos que dispõem de mais 
patrimônio do que os outros 99%. Sem produzir. No Brasil 6 famílias têm 
mais riqueza acumulada do que o patrimônio da metade mais pobre da 
população. Isso, evidentemente, não funciona.

Jared Bernstein, que foi conselheiro econômico do vice-presidente dos 
EUA Joe Biden, constata hoje este deslocamento geral das análises eco-
nômicas, com o título expressivo do seu estudo: “Nova economia - Uma 
geração de economistas ajudou a nos colocar nesta bagunça (mess): uma 
nova geração pode nos tirar. ” Segundo autor, “Qualquer forma de aná-
lise social que vise ser útil para a sociedade precisa evoluir de maneira a 
estimular o bem-estar social, a equidade, a justiça racial e de gênero, e a 
sustentabilidade ambiental. Durante demasiado tempo, grande parte da 
ciência econômica foi reprovada neste teste – e, no entanto, a sua interação 
com a classe dirigente a elevou para o nível do poder...O mal causado de 
maneira penetrante por esta interação abriu caminho para um número cres-
cente de economistas que estão derrubando a velha escola do seu patamar 
privilegiado. Frente a que eu digo: já era tempo. ”

A revista Forbes, na sua edição brasileira, lançou em 2019 uma lista deta-
lhada dos 206 bilhonários do país. Jorge Lemann está em primeiro lugar, 
com patrimônio de 104 bilhões de reais. Atividade bancária, naturalmente, 
dinheiro ganho intermediando dinheiro dos outros. Em segundo lugar Joseph 
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Safra, também dono de banco, com 95 bilhões, sendo que entre 2018 e 2019 
aumentou a sua fortuna em 19,31 bilhões, numa fase de paralisia geral da 
economia brasileira. A família Marinho, com fortuna de 34 bilhões, teve um 
aumento de 9,3 bilhões no mesmo período. Cândido Pinheiro Koren de Lima, 
dos serviços de saúde Hapvida, tem um patrimônio de 13,82 bilhões, fortuna 
que no último ano aumentou em 6,22 bilhões. Especular com saúde rende 
muito.

É preciso buscar muito na lista para encontrar alguém que efetivamente 
produza algo. Preferem deter a gestão dos recursos financeiros, ou gerir fun-
dos de ações. No conjunto, em 7 anos de descontrole do sistema financeiro, 
passamos no Brasil de 74 bilionários em 2012 para 206 bilionários em 2019. 
As fortunas aucumuladas passaram de 346 bilhões de reais para 1205,8 
bilhões no mesmo período. (p.108) A tentativa da Dilma freiar a especulação 
reduzindo juros, em 2012/2013, aparece hoje com toda sua fragilidade: o 
peso político dos interesses financeiros é muito grande. Trata-se do coração 
do poder. E o travamento da economia torna-se óbvio.

As fortunas mencionadas, evidentemente, não pagam impostos, já que 
lucros e dividendos distribuídos são isentos, por lei, desde 1995. Não é novo 
o processo, a expressão pecunia pecuniam parit nos vem dos antigos. Mas 
com o dinheiro hoje imaterial, essencialmente emitido pelos próprios ban-
cos, e surfando no planeta com pouco controle, o resultado é o desastre 
planetário. No Brasil, é o sexto ano em que estamos parados, drenados por 
lucros exorbitantes e improdutivos. Não é muito misteriosa a necessidade 
das grandes fortunas voltarem a pagar impostos.

As alternativas estão se desenhando. Thomas Piketty propõe medidas 
para o que seria um “socialismo participativo ”. Segundo o resumo de Enric 
Bonet, Piketty sugere “a adoção de uma nova taxação progressiva do patri-
mônio que levaria em conta o endividamento das famílias e não afetaria 
aqueles que possuem um nível de propriedade na média do país. Tributariam 
com o 1% aqueles cujo patrimônio fosse o dobro da média nacional, com 
20% aqueles que possuíssem uma fortuna 100 vezes superior e com um 
máximo de 90% aqueles cujo patrimônio fosse 10.000 vezes superior à 
média.” O conjunto de medidas propostas por Piketty, inclusive uma “dota-
ção universal” e um compartilhamento de poder na gestão das corporações, 
como já acontece na Suécia e na Alemanha, forma uma visão que faz sen-
tido. É interessante notar que Piketty caracteriza as suas propostas como 
evoluindo para um “socialismo participativo”, enquanto Stiglitz, nos seus 
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últimos trabalhos, propõe um “capitalismo progressista”. (progressive capi-
talism). Na realidade, estamos simplesmente buscando algo que funcione.

Muito interessantes igualmente as propostas de Sam Pizzigatti relativa-
mente à adoção de uma renda máxima nas corporações. Não se trata de 
sonhos. A ideia consiste em limitar as remunerações dos executivos ao salá-
rio-base da empresa. Assim, o andar de cima poderia aumentar o dinheiro 
que embolsa na medida em que também aumenta a remuneração do andar 
de baixo. No estado de Oregon, nos EUA, as empresas em que o leque de 
remuneração ultrapassa 1 para 20, são simplesmente excluídas de partici-
par em contratos com o setor público, e numerosos estados americanos já 
exigem que as empresas tornem pública a amplitude das remunerações que 
adotam.

A questão dos paraísos fiscais aparece regularmente na agenda das 
últimas reuniões do G20, bem como a evasão fiscal generalizada por parte 
dos grandes grupos e grandes fortunas mundiais. A OCDE prepara uma pri-
meira proposta de regulação financeira internacional, no quadro do BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting), que deve ver a luz em 2020. Mas a inope-
rância dos governos e a lentidão dos processos justificam plenamente a 
indignação de tantos jovens pelo planeta afora, e a perda de paciência de 
bilhões de pobres que hoje são privados do essencial enquanto os recursos 
são desviados da sua utilização produtiva, constituindo o que Marjorie Kelly 
e Ted Howard qualificam adequadamente de ‘capitalismo extrativo’. Uma 
mudança sistêmica em como vemos a economia está na ordem do dia.

***

Até o tradicional distanciamento e frieza das análises científicas está 
perdendo espaço. Não podemos senão concordar com esta declaração de 
Joseph Stiglitz:” O experimento neoliberal — impostos mais baixos para os 
ricos, desregulamentação dos mercados de trabalho e de produtos, financei-
rização e globalização — tem sido um fracasso espetacular. O crescimento é 
menor do que era no quarto de século após a Segunda Guerra Mundial, e a 
maior parte acumulou-se no topo da escala de renda. Depois de décadas de 
renda estagnada ou mesmo em queda para aqueles abaixo dos mais ricos, 
o neoliberalismo deve ser declarado morto e enterrado. ”

Uma evidência começa a chegar até as pessoas mais desinformadas ou 
ideologicamente mais deformadas: as imensas fortunas especulativas têm 
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de passar a pagar impostos, e o resultado desses impostos deve ser inves-
tido no resgate da sustentabilidade do planeta e na redução da desigualdade. 
E o básico para a sobrevivência dos mais pobres deve ser garantido desde 
já. Hoje enfrentamos o absurdo de conhecermos os desafios, de sabermos 
o que deve ser feito, e de termos os recursos financeiros e tecnológicos cor-
respondentes, ao mesmo tempo que simplesmente adiamos as ações a 
serem tomadas.

Participe da discussão, acessando www.ecofranbr.org e www.frances-
coeconomy.org
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A PROFISSIONALIZAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA 
AO ENSINO MÉDIO: UM OLHAR PARA ALÉM DO 
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Resumo: Entre as diversas transformações do mundo do trabalho, a 
demanda por profissionais qualificados em um ambiente de crise do capital 
representa um dos maiores desafios para a inserção dos jovens no mercado. 
Neste contexto, o projeto do Ensino Médio Integrado à educação profissional 
vislumbra a proposta de uma formação humana integral no contexto hege-
mônico de uma sociedade capitalista. Entretanto, este caráter de educação 
para o trabalho tem bases na educação do capital a qual é antagônica à 
omnilateralidade. A partir desta inquietação, o presente estudo, como parte 
de nossa pesquisa desenvolvida nos estudos do Mestrado em Educação 
Profissional do IFCE, propõe uma análise crítica-reflexiva sobre a modalidade 
de educação profissional integrada, utilizando como procedimento metodo-
lógico um estudo exploratório com egressos de uma escola de educação 
profissional da Rede Estadual, apoiando-se por estudo teórico-bibliográfico 
sobre a concepção de educação omnilateral e politécnica que referenciam o 
ensino técnico integrado. Os resultados empíricos apontam que a realidade 
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da formação técnica integral se vincula à ênfase do mercado produtivista, e 
entrelaçando as fundamentações teóricas bibliográficas. Sob este contexto, 
considera-se o aprofundamento do dualismo entre os conhecimentos técni-
cos e os científicos. O estudo reflete sobre a educação profissionalizante de 
nível médio como sustentadora de um sistema em crise sob a falsa “pana-
ceia” para o desemprego, e lança luzes à formação humanística proposta 
por Gramsci.
Palavras-chave: Ensino Médio; Profissionalização; Produtivismo; 
Omnilateralidade.
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Introdução

As transformações sociais ante os contextos históricos, culturais, 
políticos e, sobretudo, econômicos dos últimos anos, têm implicado 
diretamente na emergência de uma nova configuração educacional 

em nosso país influenciada pelo fortalecimento de uma conjuntura polí-
tica conservadora e com maior vínculo. Nesta conjuntura é que se situa a 
educação profissional integrada ao Ensino Médio, sob uma perspectiva de 
integração que se vê ameaçada diante do recrudescimento das políticas 
neoliberais desintegradoras do ambiente educacional.

A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional - LDB, Lei n° 9394/96 
(BRASIL, 1996), estabeleu em seu Art.39 que: “A educação profissional e tec-
nológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se 
aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do tra-
balho, da ciência e da tecnologia.” Este referencial normativo da educação 
nacional vem sendo alterado nos últimos anos para adequá-lo às demandas 
das políticas públicas da educação conformadas pelos campos de forças 
que atuam sobre os sistemas educacionais e suas modalidades de oferta e 
meios de financiamento. Um exemplo disto é a alteração da LDB promovida 
pela Lei nº 11.741/08 (BRASIL, 2008), que estabeleceu as bases para dimen-
sionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica 
de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 
tecnológica. Denotando um ambiente de articulação de forças progressistas 
e conservadoras, que possibilitou a emergência da educação profissional 
técnica de nível médio integrada ao ensino médio e a sua convivência com 
os modelos fragmentários implantado na reforma da educação profissional 
dos anos 1990. Neste alinhamento, uma nova conjuntura produtiva se forma 
no contexto da sociedade brasileira, impulsionada pelo neoliberal-progres-
sista, que aponta para uma valorização e expansão da formação técnica de 
nível médio, com forte ênfase para a modalidade integrada no ambiente dos 
Sistemas de Ensino Público.

Para ANTUNES e ALVES (2000, p.339), a classe trabalhadora vem pre-
senciando um processo multiforme ante o contexto de mundialização do 
capital e apontam que os jovens também fazem parte deste processo de 
fragmentação e heterogeneidade do trabalho ao frisarem que, entre outras 
tendências, há “a crescente exclusão dos jovens, que atingiram a idade 
de ingresso no mercado de trabalho e que, sem perspectiva de emprego, 
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acabam muitas vezes engrossando as fileiras dos trabalhos precários, dos 
desempregados, sem perspectivas de trabalho, dada a vigência da socie-
dade do desemprego estrutural.”

Podemos perceptível que o discurso dos autores supracitados se con-
cretiza em nossa realidade social e, neste contexto de desintegração e 
desestruturação das políticas educacionais, uma proposta política de “edu-
cação integrada à profissionalização” apresenta-se à sociedade como uma 
espécie de “panaceia” do desemprego ao invés de uma formação que melhor 
se aproxime das concepções idealizadas de educação politécnica e omnila-
teral que possa impor um espaço de resistência às políticas neoliberais do 
campo da educação orientadas para a formação fragmentada e polivalente.

É ainda necessário frisar que o capital, mesmo em era de globalização, 
perpassa por um processo de instabilidade, para Mészaros (2000, p.14) “o 
capitalismo estaria vivendo uma profunda crise em sua estrutura”. Assim, 
muitas são as manobras que o capital articula em prol de sua efetividade, 
entre elas, apresentar a educação como “mola-mestra” no processo do 
desenvolvimento econômico. 

O novo cenário das forças políticas conservadoras que emergiram com o 
impeachment da Presidenta Dilma Rousseff propiciaram as condições para 
a implantação da reforma do ensino médio, incialmente imposta por medida 
provisória e depois mediante a promulgação da Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 
2017) que alterou a LDB definindo uma profunda mudança na estrutura do 
ensino médio e em sua organização curricular, que passou a ser mais flexível 
e orientada pela nova Base Nacional Curricular Comum – BNCC, possibili-
tando a oferta de diferentes, em tese, escolhas aos estudantes segundo os 
itinerários formativos das áreas de conhecimento e da formação técnica e 
profissional. Tal reforma demarca a emergência de novo cenário político com 
implicações para a educação profissional técnica, a qual passa a ser parte 
da educação básica na condição de um itinerário formativo sem qualquer 
vínculo com a concepção de formação integrada denotando uma intenção 
de adequação desta etapa formativa às novas de complexas demandas do 
mundo do trabalho e da vida em uma sociedade em permanente mudança.

Assim sendo, inquieta-nos discutir sob quais perspectivas ideológicas, 
em tempos de crise do capital, a educação profissionalizante tem se estru-
turado. Estamos formando seres criticamente autônomos, sob as bases da 
formação omnilateral, qual vem sendo denominada de formação integral, 
ou estritamente adestrados a habilidades técnicas que correspondem à 
produtividade capital?
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Sob esta ótica, é que se faz necessário trazer ao debate o conceito de 
formação humanizadora, integral e politécnica, defendida sobretudo por 
Antônio Gramsci e Demerval Saviani, ao passo que o estudo empírico, no 
campo da educação profissional, também se torna necessário, pois é no 
articular dos fundamentos teóricos e análise empírica da modalidade no 
contexto atual que se desdobram respostas às inquietações deste estudo.

Assim, este estudo, além do estudo teórico-bibliográfico sobre os funda-
mentos da formação humanizadora, consta de uma investigação realizada 
com egressos do curso Técnico Integrado em Enfermagem de 2017, numa 
Escola de Tempo Integral vinculada à Rede Estadual de Escolas Profissionais, 
na cidade de Horizonte-Ce. A referida investigação tratou de explorar quais 
as impressões e perspectivas destes alunos sobre a formação adquirida 
e atuação profissional na sociedade. Assim, a partir do funtamentos teó-
ricos que discursam sobre a educação para a formação humana integral 
e politécnia, a pesquisa empírica exploratória realizada com os estudantes 
egressos procurou ponderar quais rumos a proposta formativa da educação 
profissional de nível médio tem se estruturado na sociedade moderna. 

Metodologia 

A pesquisa é composta por referências quantiqualitativas, já que se uti-
liza de dados quantitativos para o exame percentual de informações, mas 
tem, sobretudo, enfoque qualitativo visto que busca análises no contexto 
das verificações. RICHARDSON (1999, p. 80) afirma que “os estudos que 
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade 
de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, com-
preender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”.

Neste diapasão, este estudo procura investigar quais as impressões 
e perspectivas sobre a formação técnica de alunos egressos, do ano de 
2017, do curso Técnico em enfermagem de uma escola de Ensino Médio 
Profissionalizante na cidade de Horizonte-Ce. Como instrumento de coleta 
de dados, foi utilizado um formulário com um questionário semiestruturado, 
o qual foi desenvolvido por meio do software Google Forms. A praticidade 
da ferramenta possibilitou o retorno de respostas de 21 ex-alunos do curso 
mediante a resposta do questionário on-line, sem identificação nominal.

A estrutura do questionário procurou explorar dos ex-discentes questões 
pertinentes à formação técnica que obtiveram e a atuação no seio social. 
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No instrumento de coleta, os técnicos de enfermagem expuseram o que os 
levaram a optar por fazer o ensino médio concomitante ao curso profissio-
nalizante, assim como explicitaram as expectativas e realidades em relação 
ao mercado de trabalho.

O estudo teórico- bibliográfico também consta na construção geral 
deste estudo, pautando-se, principalmente, nos fundamentos de Gramsci e 
o resgate de Saviani sobre os fenômenos educativos que compreendem a 
formação para a autonomia, o que nos proporciona uma reflexão sobre os 
aspectos formativos da Educação Profissional.

Desenvolvimento 

 Num contexto de urgente efetividade e hegemonia do capitalismo, tendo 
em vista sua crise estrutural, a formação de trabalhadores é uma neces-
sidade presente e um dos grande desafios de nosso tempo no campo da 
educação que procuram apresentar esta como a principal estratégia de for-
mação para o trabalho num contexto de intensas mudanças. A educação 
profissional, por sua vez, é ainda mais propícia a exploração dominante já 
que vislumbra as dimensões e competências para o trabalho.

Sob esta estrutura é que o projeto do ensino integrado, enquanto pos-
sibilidade de rompimento com os modelos fragmentários defendidos pelo 
capital, tem sido bastante discutido no cenário educacional contemporâneo. 
Para muitos estudiosos, a educação básica e a educação profissional estão 
historicamente corfomadas em políticas educacionais que sustentam um 
sistema educacional estruturalmente dicotômico, o qual destina à classe pri-
vilegiada uma educação propedêutica de múltiplas habilidades intelectuais, 
enquanto que à classe trabalhadora oferta o acesso ao desenvolvimento 
de capacidades cognitivas meramente instrumentais, em detrimento de sua 
autonomia intelectual. Este entrelace tem como fundante a divisão social 
do trabalho, cujas implicações se revelam na exclusão social estruturada 
em um sistema educacional classista que separa os trajetos formativos 
das classes trabalhoras da dos governantes entre os que fazem e dos que 
pensam. Nesta vertente crítica, é que Saviani (1989, p.13), partindo da con-
cepção do trabalho como princípio educativo, apresenta-se em defesa da 
educação politécnica, ao afirmar que: “A noção de politecnia se encaminha 
na direção da superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho inte-
lectual, entre instrução profissional e instrução geral.”
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Sob a ideologia do dualismo estruturado, a fundamentalidade da integra-
ção torna-se (in)compreendida ou compreendida dubiamente, pois enquanto 
que o sistema educacional brasileiro compreende que a integração é a mera 
“junção” do ensino regular aos conheciemntos técnicos profissionais, como 
prossupõe a normatização da reforma do ensino médio preconizada pela 
Lei n ° 13.415/2017 (BRASIL, 2017), para alguns estudiosos, como MOURA 
(2007) e RAMOS (2014), a integração deve compreender a todas as dimen-
sões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos 
sujeitos, alinhando-se à defesa de Saviani no que rege a concepção de poli-
tecnia, orientada pela ideia de formação humana integral em suas múltiplas 
dimensões em detrimento às concepções reducionistas e utilitaristas de 
adestramento dos trabalhadores aos dissídios do mercado de trabalho.

Para Ramos (2104, p.92) “Se pela formação geral as pessoas adquirem 
conhecimentos que permitam compreender a realidade, na formação pro-
fissional o conhecimento científico adquire, para o trabalhador, o sentido 
de força produtiva, traduzindo-se em técnicas e procedimentos, a partir da 
compreensão dos conceitos científicos e tecnológicos básicos que o pos-
sibilitarão à atuação autônoma e consciente na dinâmica econômica da 
sociedade. Partindo-se deste ponto, situamos a urgência de discutirmos a 
educação profissional de nível médio no bojo das relações produtivas do 
capital: Os discentes estão tomando conhecimento dos conceitos científi-
cos e tecnológicos os quais lhes proporcionarão a ampla formação humana 
integral, ou apenas estão sendo habilitados ao mero domínio de competên-
cias técnicas mercadológicas necessárias à sustentabilidade do capital?

Para FARIAS, SANTOS e FREITAS (2016, p. 285), o projeto de Ensino 
Médio Integrado no estado do Ceará, é um modelo pedagógico fundamen-
tado numa proposta educativa empresarial o que “desmascara seu caráter 
radicalemente mercadológico.” A partir de um estudo também numa escola 
profissionalizante, os autores defendem a crítica: 

Contudo, ancorados na perspectiva marxiana, podemos elabo-
rar uma crítica contundente sobre a problemática. Esse método 
possibilita-nos perceber que o ensino profissional proposto pela 
burguesia e defendida acriticamente por seus gestores e intelec-
tuais, consiste em adestrar e subordinar o trabalhador ao caráter 
imediato da produção e as intempéries do mundo do desem-
prego/emprego.(FARIAS, SANTOS e FREITAS, p. 291)
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Deste modo, é que se torna necessário refletirmos sobre a formação téc-
nica de nível médio no bojo das relações produtivas. Ao passo que “agracia” 
a classe trabalhaodora sob o discurso da “empregabilidade”, o capitalismo 
se sutenta e esvazia o homem de sua subjetividade. Com base nos expos-
tos e assentado nas bases teóricas que sustentam a conceção do ensino 
técncio integrado pode-se inferir que o Projeto de Ensino Médio Integrado 
em Tempo Integral proposto pelo Governo do Estado do Ceará configura-se 
numa ousada proposta de educação profissional que articula uma proposta 
formativa que traz em seu projeto pedagógico uma tentativa de integração 
orientada por duas vertentes aparentemente contraditórias entre uma for-
mação integral politécnica e uma concepção formativa empreendedora, 
orientada por um modelo gerencial de base empresarial.

Resultados e discussão

Neste espaço descritivo sobre a abordagem, foi enfatizado questões pró-
prias sobre as atuações e perspectivas profissionais dos sujeitos. Embora 
tratando especificamente sobre as relações de mercado e de trabalho, o 
estudo não se distancia da ótica crítica à educação demandada pelo capital, 
mas busca, na análise do contexto empírico, refletir sobre a mesma. 

Através do questionário realizado com os ex-alunos, foi possível verificar 
questões amplas que envolvem aspectos como a representatividade da for-
mação técnica adquirida pelos ex-alunos, a utlização social desta formação 
e as perspectivas dos mesmos em relação a atuação profissional. 

Ao ser lançado o questionário, a princípio foi interrogado aos ex-alunos o 
por quê de terem optado fazer o Ensino Médio concomitante a uma profis-
sionalização, os mesmo citaram:

Eu via como uma boa opção já que terminaria o ensino médio com uma experiên-
cia profissional.
Por que iria me ajudar a decidir qual área que eu queria cursar na faculdade, assim 
como também iria me preparar para o mercado de trabalho assim que me for-
masse no médio integrado.
Pois tinha a oportunidade de cursar em conjunto com a área afim que queria 
seguir carreira.
Pela escola ser referência, oportunidades de entrar em uma faculdade e terminar 
com um curso técnico.
Por conta da facilidade para entrar no mercado de trabalho e no ensino superior
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Porque assim q terminar queria ingressar na área de trabalhando e logo de cara 
fazendo o que gosto.
Me identificava com o curso
Porque era uma ótima oportunidade, concluir o ensino médio já com uma profissão
Por que não poderia perder uma oportunidade de ter um curso técnico, sem pagar 
é poderia conseguir em emprego melhor no futuro.
Para conhecer um pouco sobre determinada profissão, que possivelmente, pode-
ria exercer.
Por que é uma área que eu sempre tive um grande apreço.
Para me preparar para o mercado de trabalho, visando ter base de como seria 
uma vida profissional.
Na época eu era muito imatura para decidir algo que fosse me beneficiar profis-
sionalmente no futuro, então essa decisão foi influenciada fortemente pelos meus 
responsáveis.
Porque seria mais vantajoso para a minha vida profissional
Ter uma formação mais completa e, ao término, ter mais opções.
Ter a oportunidade de ter uma profissão assim que terminasse o ensino médio
Para além se ter o ensino médio também possuir um certificado de curso técnico
Gosto do curso e tive a oportunidade de sair do ensino medio direto para o mer-
cado de trabalho
Por que seria uma ótima oportunidade de conseguir algo melhor após encerrar o 
ensino médio.
Era a melhor escolha
Para ter uma base de informação e aprendizagem melhor

Por intermédio deste questionamento preliminar, podemos observar 
que as respostas, embora numa perfomance variada, culminam para uma 
mesma vertente ideológica: a inserção no mercado de trabalho. E muitos 
ainda apontam o anseio pelo Ensino Superior como uma oportunidade ainda 
melhor sucedida de adentrar no mercado de trabalho.

Após os profissionais técnicos responderam o que os levaram à escolha, 
foi lançado aos mesmos uma outra questão aberta, consequente à primeira, 
em que foram instigados a expor se a escolha feita atendeu às expectativas 
para a atuação no mercado. No total de 21 pesquisados, 57% deste total res-
pondeu de forma satisfatória, 38% de forma razoável e 4,8% não satisfatória. 
Este resultado é bastante inquietante, se somarmos a quantidade oposta 
à satisfatória, teremos uma soma de 42,9% de insatisfeitos com situação 
empregadícia. Ao justificarem, os profissionais técnicos não satisfeitos 
expulseram, na grande maioria, a falta de oportunidades/dificuldades de 
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inserção no mercado. O que nos leva à questionar, embora não seja enfoque 
deste estudo: Há espaço nos campos profissionais para todos os alunos 
egressos do projeto implantado de ensino médio profissional, em ascensão, 
nas escolas estaduais?

Sendo ainda mais específico, a próxima pergunta procurou fazer uma 
análise global sobre a atuação profissional dos técnicos, e foi indagado se o 
jovem está trabalhando na área que se profissionalizou, os resultados foram, 
de acordo com o gráfico 01:

FONTE: Produção própria

Os resultados apontam para tendência de que os profissionais técnicos 
não estão, na maioria, atuando na sociedade de acordo com a profissão 
técnica adquirida. Este fenômeno reforça-nos à interrogação supracitada.

Para finalizar o questionário, foi indagado se o aluno sequenciou seus 
estudos em uma gradução, de 21 alunos pesquisados, 52,4% responde-
ram que sim e outros 47,6% que não. Desta forma, podemos perceber que 
a maioria dos alunos compreendem necessário continuar a estudar para 
uma qualificação maior que o de técnico. O acúmulo de conhecimentos, 
neste contexto, reforça o ideário de ascenção profissional onde a instrução 
educacional torna-se a principal estratégia para o processo. Oliveira (2014, 
p.79), ao problematizar os novos caminhos na educação profissional brasi-
leira, traz uma cabível reflexão de como a escola, sob a ótica do capital, tem 
contribuído para manter a aparência enganosa de que a “hierarquização do 
trabalho está relacionada ao volume de estudos acumulados.”

Esta visão mercadológica oponhe-se diretamente à defesa de Saviani 
(2007, p.161-162) à luz de Gramsci quanto a “revitalização da academia”. Para 
o filósofo Italiano, o Ensino Médio não deve abandonar o desenvolvimento 
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cultural dos trabalhadores e à educação superior cabe a tarefa de organizar 
a cultura superior como forma de possibilitar que participem plenamente da 
vida cultural. Ressalta-se que essa proposta é bem divergente da atual função 
da extensão universitária, onde a educação transforma-se em “trampolins” 
para o mercado de trabalho. Assim também se intensifica a dicotomia ao 
passo que o conhecimento é dualmente separado entre os conhecimentos 
técnicos e conhecimentos científicos, aprofundando o dualismo ora estrutu-
rado, visto que se forma um ideário de que os conhecimentos técnicos são 
menos valorizados que os conhecimentos acadêmicos. 

Considerações finais

O projeto de ensino médio integrado gera nos jovens bastante intusias-
mos por vislumbrarem a inserção no mercado de trabalho e por manter a 
possibilidade de contiuar a sua formação superior. A procura por uma vaga 
no ensino médio profissionalizante é grande, a escola lócus da pesquisa, 
por exemplo, seleciona os alunos por intermédio de uma avaliação. Ainda 
segundo FARIAS, SANTOS e FREITAS, (2016, p. 293)“Com efeito, a empre-
gabilidade e o empreendedorismo, disseminados nas concepções desse 
“novo” modelo de ensino, são postos como meta a ser alcançada por todos, 
a fim de que sejam incluídos no mercado de trabalho.” E, como vimos a par-
tir da coleta, os jovens buscam esta empregabilidade e depositam no ensino 
médio técnico esta espectativa. 

Entretanto, esta perspectiva voltada enfaticamente para o produtivismo 
diverge do conceito da educação para a autonomia. Não há problemas em 
adquirir uma profissão, mas os conhecimentos científicos e culturais, sob 
uma proposta de ensino integrador, precisa ter o mesmo peso de relevância 
que os conhecimentos técnicos voltados para o desenvolvimento produtivo, 
a partir de uma relação dialética que vislumbre nos individíduos suas multi-
plas capacidades intelectuais.

Entretanto, a educação, nos moldes do capital, propõe um ensino acrí-
tico e direcionado a um limite de conhecimento estácito já que proporcionar 
uma educação voltada para a autonomia-reflexiva dos indivíduos seria uma 
lástima para um sistema já em crise estrutural. Para o filósofo Mészaros 
(2005), no consenso de seus frisados, a educação do capital é completa-
mente antagônica à valorização do homem. O que nos leva à reflexão sobre o 
Ensino Médio Integrado sob a estrutura da educação reduzida à mesquinhez 
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do mercado capitalista representar a oferta de uma formação que vincula 
a uma especie de ficção pedagógica por se vincular a um discurso de for-
mação integral e integrada e por ser, na prática, uma concepção educativa 
desintegrada e orientada para atender as demandas do mercado de traba-
lho. A integração, pautada no alinhamento dialético entre os conhecimentos 
técnicos e científicos , está submersa e disfarçada por numa “integração” 
de espaço e de tempo no contexto da escola. Uma integração profissio-
nal voltada para o trabalho diverge completamente da educação fundada 
no e pelo trabalho como vislumbrou Gramsci na perspectiva da formação 
humanística da escola unitária. Para Gramsci, segundo MOURA, FILHO e 
LIMA ( 2015, p. 1069) “A escola unitária ou de formação humanista [...] ou 
de cultura geral deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade 
social, depois de tê-los levado a um certo grau de maturidade e capacidade, 
à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na 
iniciativa.” Para o filósofo marxista, a educação, atividade que tem o trabalho 
como princípio educativo, propunha-se a desenvolver as capacidades múti-
plas (intelectual, cultural, científica...) e a formação profissional deveria ser 
posterior à proposta.

Considera-se, portanto, que a educação profissional de nível médio inte-
gral, ao entrelaçar-se às políticas neoliberais orientadas para a formação 
fragmentada e polivalente, tem fortemente sustentado o ideário da edu-
cação de mercado, ao passo que se distancia da proposta rupturante de 
uma formação omnilateral e politécnica, a qual defendeu Saviani no resgate 
de Gramsci. A política do projeto integrado continua a sustentar-se, para a 
sociedade, como a “panaceia” do desemprego estruturado articulado pelo 
próprio capital.
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CAMPONESES FEIRANTES: UMA FORMA DE LUTA 
PELA CONTINUIDADE DE SUA EXISTÊNCIA NA 

SOCIEDADE

Cristiany Barbosa Ferreira Resende1

Daiane Dizielle Meireles Soares2

Resumo: Este trabalho busca uma compreensão sobre uma das formas da 
manutenção da existência dos camponeses na sociedade atual, levando em 
consideração todos os desafios que eles encontraram em toda sua história 
que é parte da história agrária do país, onde estes atores sociais não são 
beneficiados com políticas públicas nem apoiados o suficiente pelo Estado. 
Dessa forma, entende-se que na busca por sua reprodução socioespacial 
eles encontram nas feiras livres e espaços públicos uma opção para escoar 
sua produção, bem como maior interação com o meio urbano.
Palavras-chave: Feira livre; Resistência camponesa; continuidade.
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1 Introdução

Este artigo busca uma análise sobre o espaço público quanto ao seu 
uso e práticas sociais uma vez que os espaços das cidades são de uso 
selecionado principalmente pelos detentores de capital. Juntamente 

com tal análise busca-se compreender de que forma as atividades periódi-
cas das feiras livres podem modificar o sentido do uso dos espaços públicos 
nos dias em que ocorre, podendo agregar sentidos em sua prática, princi-
palmente através dos feirantes camponeses que, por sua vez, são símbolos 
de (RE)Existência3 no período atual. Isso porque após a década de 1970 
houveram os avanços técnicos científicos e informacionais que para os 
camponeses resultaram em mudanças drásticas, principalmente quanto a 
sua produção e posse da terra que é seu principal meio de vida.

Por isso o acontecimento das feiras livres nas cidades pode significar a 
resistência do uso social nos espaços públicos, importante meio de escoar 
os alimentos produzidos pelos camponeses, sendo também importante liga-
ção entre rural e urbano, onde, são trazidos para este lugar, cheiros, cores, 
sociabilidade, prozas, conhecimento sobre a tradição camponesa, opção de 
alimentos frescos e saudáveis vindos dos camponeses, entre outros.

2 Metodologia

Este artigo foi desenvolvido como parte da pesquisa4 em andamento 
no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal 
de Goiás, Regional Catalão que terá como resultado final a Dissertação de 
Mestrado. E, para que fosse feita a discussão foram utilizados referenciais 
teóricos com autores como CÔRREA (1989) e FANI (2007) para maior com-
preensão sobre o espaço urbano, OLIVEIRA (2001) e NEVES (2008) que 
falam sobre a marcha do campesinato, SANTOS (2012) e BRAUDEL (1996) 
para maior compreensão sobre feira livre.

3 (RE)Existência: : Segundo Mendonça (2010) Compreende-se como a associação da defesa da terra 
de trabalho às novas ações políticas (protestos, marchas, fechamento de rodovias, ocupação de 
prédios públicos, entre outros) fortalecidas pelas práticas socioculturais. Sendo representada pela 
luta contra a desterritorialização, pelo acesso a terra, pela reforma agrária, luta pela água, contra as 
barragens, pela defesa dos territórios da vida.

4 Pesquisa: “FEIRA LIVRE, ESPAÇO PÚBLICO, (RE) EXISTÊNCIA E REPRODUÇÃO CAMPONESA EM 
CATALÃO: um estudo de caso da praça Duque de Caxias”
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3 Resultados e discussões

As cidades são realidades materiais frutos das transformações realiza-
das pelo homem a partir da natureza, onde a cidade seria o concreto, com 
suas casas, prédios entre outros, e o urbano seria a síntese das questões 
que marcam a sociedade contemporânea uma vez que atualmente grande 
parte da população deixou do campo por motivos diversos para viverem nas 
cidades, a partir de então adquirindo novas necessidades e novas relações 
sociais.

A partir disso sabe-se que o espaço urbano é produto dos ideais do 
homem, que por sua vez modifica o espaço através de suas necessidades, 
seja através de medidas políticas e econômicas, das forças hegemônicas ou 
pela sociedade de forma geral através de reinvindicações e lutas.

Dessa forma, os espaços também são resultados das relações sociais, 
das práticas socioespaciais que foram construídas através dos tempos e 
tipos de sociedade que nestes espaços viveram e o modificaram, produ-
zindo neles e ao mesmo tempo acumulando sentidos, ressignificando-os 
de acordo com suas necessidades. Sobre o tema, Fani (2007) enfatiza que a 
produção do espaço é resultado principalmente da associação de três esfe-
ras, sendo elas a econômica, a política e a social. Fani (2007, p. 23) destaca 
ainda que:

[...] a análise do fenômeno urbano, ao sublinhar o que se passa 
fora do âmbito do trabalho, acentua a esfera da vida cotidiana, 
de modo que a reprodução do espaço urbano articulado e 
determinado pelo processo de reprodução das relações sociais 
se apresenta de modo mais amplo do que relações de produ-
ção stricto sensu (a da produção de mercadorias), envolvendo 
momentos dependentes e articulados para além da esfera 
produtiva.

Nesse sentido, Santos (1988) afirma que o espaço não é simplesmente 
uma coisa nem é um sistema de coisas, mas sim um sistema relacional 
onde se tem as coisas juntamente com a relação, e, onde a natureza e a 
sociedade são mediadas pelo trabalho.

Por sua vez, Côrrea (1989) acrescenta que ao mesmo tempo que o 
espaço urbano é fragmentado ele é também articulado, isso porque cada 
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uma de suas partes mantêm relação com as demais com variada intensi-
dade. Ele ressalta ainda que essa fragmentação e articulação são resultados 
da expressão espacial dos processos sociais, enfatizando que a produção 
da cidade é resultado das ações dos proprietários dos meios de produção, 
dos proprietários fundiários, promotores imobiliários, o Estado e os grupos 
sociais excluídos.

Ainda sobre o espaço, coloca-se a questão das mudanças sociais decor-
rentes da globalização e mundialização, pois é necessário ressaltar que o 
espaço geográfico passou a ter novos significados, onde os lugares passam 
a ser essenciais no planejamento de uma cidade, e a seletividade se espalha 
por todo ele nas cidades, fazendo com que existam os espaços de desigual-
dades, reflexos do capitalismo, havendo desde espaços mais valorizados 
utilizados por aqueles que possuem maior poder aquisitivo a espaços menos 
favorecidos e com menor infraestrutura àqueles que possuem menor renda 
e onde interessa menos ao capital. Pode-se perceber tal seletividade com o 
exemplo de grandes mercados que são instalados nas áreas centralizadas 
das cidades e em bairros periféricos instalam-se pequenas mercearias para 
servir aos moradores locais.

Dentro desta discussão entende-se ainda, a partir da leitura de Santos no 
livro “O espaço dividido”, a existência de dois circuitos de economia nas cida-
des, sendo o circuito superior e o circuito inferior, onde o primeiro engloba as 
atividades consideradas modernas e que se ligam ao capital hegemônico, 
com parcela da população de classe média e alta. Já o circuito inferior da 
economia diz respeito as atividades consideradas não modernas e a popu-
lação que se liga a ela é aquela de menor renda. Quanto ao circuito inferior 
pode-se afirmar ainda que existe:

[...] Um circuito inferior permanente, correspondente às operações 
diárias e as dimensões urbanas e um circuito inferior periodica-
mente aumentado representando as dimensões superpostas da 
cidade e de sua zona de influência [...] (Santos, 1979, p.279, apud 
Santos, 2012, p. 67).

Entretanto, vale ressaltar que a divisão dada por Santos é dualista e ela 
representa muito mais do que a divisão mas também as formas de ligações 
entre os dois circuitos, onde tanto um quanto outro possuem certa depen-
dência entre si para permanecer em pleno “funcionamento”.



3102
ISSN 2448-4210

Anais do Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de 
Formação dosTrabalhadores

Dentro deste contexto de produção socioespacial do espaço urbano, e 
também da divisão dada por Santos sobre os circuitos da economia encon-
tram-se as feiras livres, que são uma forma de reprodução do espaço urbano, 
uma forma de geração de economia e também uma forma de ligação entre 
os circuitos, pois nas feiras existem produtos que advém das grandes pro-
duções, pois nas mesmas são encontrados produtos diversos, não somente 
a produção dos camponeses.

As feiras livres, são normalmente periódicas, ocorrendo em horários 
específicos, em dias específicos da semana, mas que em sua prática trans-
forma o sentido do lugar onde ocorre, normalmente vias ou praças públicas. 
Nesses lugares passa-se a presenciar maior interação social, maior socia-
bilidade, prosas, cheiros e cores que normalmente não são proporcionados 
em locais públicos, principalmente porque os lugares nas cidades são mol-
dados e selecionados de acordo com os interesses de grupos privilegiados, 
econômicos, políticos, entre outros. E, normalmente a população somente 
transita por estes lugares para tarefas corriqueiras do dia-a-dia.

As feiras-livres, apesar de existirem desde período longínquos, estão 
sempre se reformulando e sobrevivendo, e mesmo com as modificações 
que ocorrem na sociedade e no período atual elas se colocam com enorme 
relevância para a sociedade, ainda que em sua maioria a sociedade não per-
ceba o verdadeiro valor socioespacial das feiras livres. Nesse sentido,

Se este mercado elementar, igual a sí próprio, se mantém através 
dos séculos é certamente porque, em sua simplicidade robusta, é 
imbatível, dado o frescor dos gêneros perecíveis que fornece, tra-
zidos diretamente das hortas e dos campos das cercanias. Dados 
também seus preços baixos, pois este mercado elementar, onde 
se vende sobretudo “sem intermediários”, é a forma mais direta, 
mais transparente de troca [...] (BRAUDEL, 1996, p. 15)

Nas feiras existem várias formas de sujeitos que trabalham, sendo eles 
os camelôs que estão presentes em muitas delas, o vendedor que compra 
dos ceasas ou de produtores para vender nas feiras (atravessador), mas 
tem também o produtor que leva seus produtos e entregam diretamente nas 
mãos dos consumidores. Estes feirantes transformam os espaços das cida-
des em espaços de práticas, promovendo uma forma de uso social, pois,
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[...] se por um lado é evidente que há uma tendência de fecha-
mento da prática nos limites da totalização do econômico e do 
político, por outro, tal prática pode revelar outros conteúdos da 
vida urbana, contraditórios à lógica avançada da expropriação 
necessária à acumulação capitalista nos dias atuais. (FANI, 2018, 
p. 47)

Dessa forma, os espaços em que ocorrem as feiras livres transformam-se 
em espaços de resistência às hegemonias que persistem em ter prioridade 
na seleção e uso dos espaços. Além disso, as feiras livres trazem conteúdos 
rurais à vida urbana através de seus feirantes, que em parte, principalmente 
em cidades pequenas, ainda são camponeses que trazem para as feiras o 
fruto de seu suor e de suas lutas, se diferenciando dos produtos que são 
oferecidos nas prateleiras dos supermercados.

Por isso destaca-se ainda a (RE)Existência dos camponeses ao levar 
seus produtos para as feiras livres, pois, ao realizar esta atividade na cidade 
ele se reproduz socialmente nas mesmas, tornando as feiras uma forma de 
escoar seus produtos, consequentemente contribuindo para a geração de 
renda de sua família.

Neste contexto ressalta-se que os camponeses, no Brasil, superam 
obstáculos diversos para se reproduzirem socialmente, alguns deles decor-
rentes do período da inserção das modernizações no Brasil, destacando-se 
que elas chegam ao campo, como resultado das mudanças advindas do 
avanço tecnológico, promovidas pelo capitalismo, havendo a inserção de 
maquinários modernos juntamente com novos meios de cultivo e colheita, 
plantações rotativas e menor tempo para obtenção de maior produção/pro-
dutividade, novas técnicas, modificações genéticas das sementes. Com o 
apoio governamental aos grandes produtores ocorrendo, em contrapartida, 
a desvalorização e falta de atenção aos camponeses, que tem suas técnicas 
de produção na maioria das vezes defasadas quando comparadas ao modo 
produtivo de grandes produtores, pois, eles possuem produção e voltada 
principalmente para o trabalho familiar, tendo fortes vínculos com a terra, 
ao contrário da grande produção que utiliza-se da terra somente para que 
sua produção resulte no acúmulo de mais capital utilizando-se de seu poder 
econômico.

Assim os camponeses buscam a reforma agrária que os beneficie atra-
vés das lutas pelo acesso e permanência nas terras. Porém, a partir da 
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década de 1960 houveram tentativas e fracassos de governos sucessivos 
que decidiram sobre a reforma agrária, onde gerou-se muita violência, e que 
por conta de tamanha importância que se dá ao capital e às elites não se 
obteve um resultado positivo para os camponeses. Para exemplificar tama-
nha disparidade de direitos; observe que:

A soma da área ocupada pelas 27 maiores propriedades priva-
das no país é igual à superfície total ocupada pelo estado de São 
Paulo, ou, se for somada à área ocupada pelas 300 maiores pro-
priedades privadas no país, ela equivale a duas vezes a superfície 
total deste mesmo estado. (OLIVEIRA, 2001, p. 187)

Essa situação de disparidade e desdenho com os camponeses resulta 
que apenas 5% deles consegue acesso ao crédito rural, aumentando as difi-
culdades de inserção no mercado e adesão às modernizações por conta da 
instabilidade promovida pelos processos sociais e econômicos (OLIVEIRA, 
2001). Sabe-se então que os camponeses possuem poucos maquinários 
para produção quando comparados aos grandes produtores latifundiários, 
porém;

Esses teimosos camponeses são responsáveis por mais de 50% 
da produção de batata-inglesa, feijão, fumo, mandioca [...] reba-
nho suíno, aves, ovos e leite. Os médios estabelecimentos [...] 
respondem por mais de 50% apenas no volume da produção de 
algodão em caroço herbáceo, arroz, cana-de-açúcar, milho, soja, 
trigo, chá-da-índia, laranja, maçã e mamão. (OLIVEIRA, 2001, p. 
189)

Dessa forma a importância dos camponeses se dá, mas também por 
vários outros motivos, principalmente na contemporaneidade, inicialmente 
por que a luta que eles travam para obtenção de terra para torná-la pro-
dutiva deveria ser uma luta de todos os cidadãos. Desde os primórdios da 
divisão sesmarial de terras no Brasil há nitidamente um beneficiamento das 
elites existentes em cada período histórico do país. Dessa forma, a popula-
ção deveria reivindicar a reforma agrária, pois, traria justiça e igualdade às 
pessoas que vivem na terra, pois são elas que produzem os alimentos que 
vão para a mesa da população brasileira.
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Nesse sentido, uma das formas de maior visibilidade e afirmação da (RE)
Existência dos camponeses é sua presença no espaço urbano, juntamente 
com sua família e sua produção, mostrando que:

[...] a luta pela terra e pelo acesso a outros recursos produtivos 
não assume apenas a dimensão mais visível das lutas campone-
sas. Ela se processa igualmente em um nível menos perceptível, 
por outras formas de resistência que dizem respeito às estraté-
gias implantadas pelos camponeses para trabalhar, mesmo em 
condições tão adversas e assegurar a reprodução da família [...] é 
importante ressaltar a capacidade dos camponeses de formular 
um projeto de vida, de resistir às circunstâncias nas quais estão 
inseridos e de construir uma forma de integração à sociedade [...]. 
(NEVES, 2008, pág. 16).

Dessa forma, as feiras livres tornam-se mais que uma ocupação do 
espaço público para comércio, ela tem o sentido de práticas e uso dos luga-
res que se realizam através das feiras e dos camponeses simbolizando uma 
apropriação necessária para a produção do espaço, reprodução dos campo-
neses e realização da vida.

Diante disso, na cidade de Catalão, que possui segundo o senso do IBGE 
(2018) 106 mil habitantes, existe a atividade de sete principais feiras livres.

Quadro 1 - Localização e horários das feiras-livres de Catalão (GO)

Dia da semana Local Horário
Segunda-feira Av. Ouvidor/Setor. Universitário Às 17h00minh
Terça-feira/Sexta-feira R. Nassim Agel/Setor Central Ás 05h00minh
Terça-feira Av. Ricardo Paranhos/Vila Liberdade Às 18h00minh
Quarta-feira Praça Manoel Arcanjo/Bairro Ipanema Às 16h00minh
Quinta-feira Av. 111/Bairro Castelo Branco Às 16h00minh
Sexta-feira Rua Rui Barbosa/Vila Mutirão Às 18h00minh
Domingo Praça Duque de Caxias/Bairro Nossa Senhora de Fátima Às 05h00minh

Fonte: RESENDE, Cristiany Barbosa Ferreira. Pesquisa de Campo, 2019. Org.: Cristiany 
Barbosa F. Resende.

Todas as feiras citadas ocorrem em espaços públicos, vias ou Praças, 
trazendo aos lugares maior uso, maior sociabilidade, convívio e possibili-
dades de diversas formas de trocas, apesar de os feirantes não serem em 
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totalidade camponeses, pode-se considerar como uma das principais tro-
cas a do saber, entre camponês e citadino, rural e urbano. Isso a partir do 
uso e práticas no espaço público da cidade.

A seguir algumas fotos de produtos comercializados por feirantes cam-
poneses na feira na Praça Duque de Caxias em Catalão-GO, os produtos 
foram retratados pela pesquisadora, Cristiany Barbosa Ferreira Resende, 
em dias distintos de trabalho de campo, onde houveram entrevistas com os 
camponeses. Pesquisa esta que obteve a devida autorização do comitê de 
ética da Universidade Federal de Goiás.
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Imagem aérea da feira na Praça Duque de Caxias em Catalão - GO

Fonte: Giovani Correia, Cristiany Barbosa Ferreira. Dia de trabalho de campo.

Nesta imagem realizada através de um Drone, percebe-se toda a movi-
mentação causada pela feira livre, transito de carros e pessoas, ruas 
movimentadas, uma dinâmica no local que é diferenciada dos dias normais.

4 Considerações finais

As feiras livres periódicas são atividades comuns em diversos lugares 
do mundo, Brasil e em suas cidades, sendo que elas podem ser muito par-
ticulares em cada Região. Porém, pouco se tem pesquisado sobre as feiras 
livres, levando ao comum pensamento de que é apenas mais uma atividade 
de comércio, entretanto, nas feiras existem vários pontos necessários à dis-
cussão na ciência geográfica. Este trabalho aborda o espaço público em 
que ela ocorre e a importância do mesmo para que os camponeses possam 
levar seus produtos para as cidades escoando sua produção, fortalecendo 
sua renda e podendo mostrar aos citadinos suas tradições e particularida-
des de produção, seja de frutas, hortaliças, animais como porcos, galinhas, 
verduras, entre outros. Produção esta que nas feiras de Catalão em sua 
maioria ainda é realizada pelo próprio feirante camponês.
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Essa atividade é possível devido à ocupação do espaço público e através 
dela se mostra e resistência da prática e uso social dos mesmos, mostrando 
que a população tem direito aos espaços da cidade, onde eles possam se 
socializar. Além disso, o camponês pode neste espaço se reproduzir social-
mente, fortalecendo suas lutas diárias, afinal o produto que ele leva para a 
feira é resultado de seu trabalho na terra, seu suor e esforço.

Por fim, as feiras livres revelam-se como uma atividade composta de 
atores tradicionais, sendo uma forma de comércio contraditória do que se 
espera dos espaços capitalizados da cidade, revelando conteúdos da vida 
urbana, mas também se revelando como fonte de reprodução camponesa 
em tempos que onde se menospreza sua importância social.
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